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Pedmluva.

v pedmluv k prvnímu dílu Dialektologie moravské
slíbil jsem vypsati v druhém díle náeí hanácké, horácké
a eské Dav se pak do práce, ocitl jsem se s náeím ho-

ráckým neboli horským na nemalých rozpacích; nebylo ho lze

ani náležité ohraniiti, ani znaky jeho jakožto jednotného pesn
stanoviti. Jsou názvy zempisné, jimiž se podeí moravská
jmenují, obsahu velmi neuritého, oznaujíce obyvatele spíše dle

povahy krajiny jimi osazené, nežli dle vlastního jim náeí. Kde
jsou hory, všude máme Horáky, Záhoráky a Podhoráky. Na
Brodsku jsou Záhoané slovenští, na sever od Lipníka Záhoané
hanátí ; Hanákm na rovin všichni obyvatelé krajin hornatých

šlovou Horáky. Téhož rzného a neuritého významu jsou etní

Zálesáci (obyvatelé s té i oné strany lesa navzájem) a Podlesáci.

Doláky máme na Morav nejmén troje: 1. na pravém behu
Moravy od Spitinova po Klobouky (Dial. I, str. 51.); 2. v okolí

Buovic a Slavkova (Dial. II., str. 145.), a v okolí Tišnova

(II. 179.).

Jako mezi Horáky a Hanáky podstatného rozdílu dialek-

tického stanoviti nelze, tak nesnadno též náležit odlišiti a

ohraniiti Valachy od Slovákv. I bylo mi vytýkáno, že poítám

Vyzovsko k Valachm, akoliv podeí tamjší málo ím se liší

od zlínského, pokládaného mnou za slovenské. Povdl jsem už

v I. díle na str. 59., že „nesnadno vytknouti pesn hranice

mezi obojím náeím, zvlášt, ano obyvatelstvo samo rzného

jest o té vci mínní". Tu více kroj rozhoduje. Slováci od Hra-

dišt i Hanáci pokládají za Valachy ty obyvatele moravské,

kteí nosí haleny zvláštního stihu, v úpoly upjaté a v klínech

rozkídlené, kdežto haleny slovenské jsou volné bundy, v zadu

opatené širokým a dlouhým obojkem („cimbálem"). A ponvadž

na Zlínsku takové valašské haleny nosí a mimo to župice téhož
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stihu (odv svátení), jichž Slováci nemaji, poítal bych nyní

i Zlínsko dle kroje k Valašsku, Jak jsem už na míst uvedeném

v poznámce oznail.*)

Hledíme-li k ei samé, máme na Morav toliko tvero

hlavních náeí, a to:

1. Náeí slovenské s podeím

a) valašským (Zlín, Vyzovice, Vsetín, Val. Klobouky, Kar-

lovice, Rožnov, Meziíí, Dial. I. str. 5.-26., 59. - 80.)

;

b) dolským (na pravém behu Moravy od Napajedel po

Klobouky brnnské, Dial. L, str. 51.—56.).

Náeí vlastn slovenské rozestupuje se v rznoeí a) zá-

horské (Dial. L, 27. \ /3) pomoravské (I., 28.), y) rznoeí
uhersko-slovenská (I., 33.), (J) rznoeí pechodní (II., 1.).

Podeí valašské má rznoeí «) hranické (Dial. I, 81.),

fi) starojické (I., 84.), r) kelecké (I., 91.).

2. Náeí lašské (Dial. I., str. 97.) s rznoeím severo-

opavským (L, 134.).

3. Náeí hanácké. Slováci a Valaši nazývají každého Ha-

nákem, kdo samohlásky e, e, i, i, y, ý, m, ú zvláštním zpsobem
pezvukuje neboli moutí, at všecky, a jenom nkteré z nich,

na p. v/, ú, a na tom myslím i vdecká dialektologie pestati

mže. Dle rozmanitého pezvukování tchto hlásek a dle n-
kterých jiných znak (pehlasování samohlásky o, pídechu
f a ^ a j.) rozdlil jsem náeí hanácké na dvanáctero podeí,
jež jsem pojmenoval vtšinou dle okresních mst, vytýkaje všude

osady pohranin (Dial. II., str. 7.-242.).

Hanáci sami všelijak se navzájem rozlišují, hlavn dle

bydlišt: „Praví Hanáci šlovou jen obyvatelé po ece Hané od

Vyškova až po Kojetín; obyvatelstvo po ece Blát u Plumlova

a Prostjova a po levém behu eky Valové u Tovaova šlovou

Blaáci, sousedé jejich od Vrovan níže Dubu k Brodku a

Citovu nazývají se Moravíci; obyvatelé na levém behu Bevy
od Perova k Záii, Chropyni a Skašicra Zábeváci, jejich

*) Župíce téhož stihu a téže úpravy jako Valaši nosí také osadníci

charvátští v okolí Mikulova, i není pravd nepodobno, že jest to kroj, jejž

jako tito, tak i stéhovaví Valaši rumunští z jihu si pinesli.
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sousedé u Kromíže a Hulína Zámoravíci, a konen obyvatelé

pahrbkovité krajiny od Pestavlk a Staré Vsi k Bystici a

Holešovu Podhoráci." (Šembera, Dial. str. 46.).

Obyvatelm na Kromižsku a Holešovsku íká se též dle

širokých erveníc í„baní") Banáci.

Hanákm, kteí místo 6 vyslovují ií, ostatní Hanáci pezdí-

vají uhák (od slovesa iíhat m. han. ohat, treti), druhdy tak

nazývajíce i jiné („nepravé") Hanáky, kteí vyslovují: budu m.

bodo atd.

4. Náeí eské. Za echy pokládám ty slovanské obyva-

tele na západní Morav, kteí po zpsobu eském vyslovují

dvojhlásky ou (= ú) a ej (= ý), a dlím náeí toto na troje

podeí (Dial. II., str. 243—283). eská tato výslovnost obou

dvojhlásek jest ponkud jiná nežli výslovnost dolská akelecká;

v této druhdy jen zbystený sluch rozezná rozdíl mezi ou a ú

a mezi ej a ý (i), kdežto v náeí eském ob dvojhlásky zcela

zeteln znjí.

Bedlivý zetel obracel jsem všude k ei mstské, kteráž

se asto znan a podstatn odlišuje od náeí vesnic okolních

(Srovn. Holešov II. 35., Perov II. 36., Kromíž 11. 38., Tebí
II. 220 a j.).

Krom popisu náeí hanáckého a eského tento díl Dia-

lektologie obsahuje krátkou skladbu, slovník abecední a druhou

ást slovníka vcného V obojí slovník pojata jsou nová slova

ze všech konin Moravy a Slezska.

V nkterých partiích slovníka vcného zvolil jsem po-

ádek abecední, protože mnohá slova mají v jiných koninách

jiný význam, i bylo by je v jiném uspoádání napoád opakovati.

V ástech pírodopisných vycházím od názv latinských.

Kdy a jak vznikly nynjší dialekty moravské, o tom ne-

snadno na ten as nco uritého tvrditi. Snad by z bedlivého

prozkoumání starých rukopis moravských nco svtla padlo

na tuto temnou stránku naší ethnografie. Pímé zprávy o mo-

ravských náeích ze starší doby máme, pokud mi známo, jenom

v eské grammatice Jana Blahoslava z r. 1571. Skoda, že se

nevidlo Blahoslavovi zaznamenati více tch „ineptií", jak na-

zývá dialektologické odchylky moravské. Než i skoupé jeho
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poznámky zdají se nám pro naši otázku dosti dležitý, abychom

je zde položili všecky.

„Moravané, akoli eským jazykem mluví, však ne tak

pkné a slušn vyíkají slov nkteí. Jako sedláci prostí, zvlášt

na Hané, velmi ústa otvírají, a naberouce nkteré litery hlaUolu

plná ústa, jaks nezpsobn mluví. Okolo Huleyna íkají klaue,

pacholeyk, eystey niauž. Baude mít aa vás zejtra etc. Nkde
píliš ukracují, ditongu nezachovávajíce a nkdy pidávajíce liter

nebo syllab. Nkde literu píliš protahujíce jednu: jako u Stráž-

nice a vkol, kdež íkají budu, súd, na sudu, klue a u súsedo-

vých, u súsed, Janovjxh, Vávrovj^ch, Ondrových. Abychom ta

poznali. Bychom sa radovali. Jedné sa varujma tých vcí. Se-

brali sa na nás zlí ludé. Item nkteré vci na Morav hned

jinými jmény jmenují nežli v echách: o emž dobré jest vdti.

echové kou pkným slovem hlemýž: Moravci mrzut slimák.

Podletí, jaro: Moravci vesno, z vesna inepta vox. esky hlava-

tice, moravsky písada: první lepší. Tak košál a hlaub nebo

hlaubi íkají nkteí Moravci hlaupí. Též Moravci pokrutinám

íkají záboj. Veliký hrnec nepolévaný, jako mléko chovají v nich,

slov látka u Moravc. ech dí vážiti vodu, navážiti vody:

Moravec táhnouti vodu; lepší eské".

„A i toto znáti sluší, že i na Morav velmi nejednostejn

mluví. Okolo Meziíí jinak, v Prostjov a vkolí jinak, v By-

stici potom i v Tebíi jinak Jinak okolo Brna a Znojma,

rozdíln v Strážnici a v Brod etc. Nebo jakž kteí bližší jsou

Slezákm, jiní Slovákm a jiní echm, tak se také v nkterých

slovích a zpsobích k nim pipodobuji, asto i mnoho s nimi

jako se sousedy initi mívajíce" (str. 338 a 339.).

„Staí mnoho užívali toho diftongu ay (nyní se nám už

netrefuje): day, nechay, pomáhay, volay, požehnay, a nkde tak

ješt i mluví, zvlášt na Morav a v Slovácích" (str, 26.).

„A staí echové též psávali a snad i mluvívali tak

:

musimy, budemy, pjdemy, dopustímy, nedámy. V nkterj^ch

místech na Morav ješt tak vbec mluví, jako okolo Slezan.

Ba nkteré Moravky íkají : budými. Ale nechválím toho zpsobu

:

est inepta antistechon. Ženám i dvkám moravským jakž takž by to

mohlo pipadati, ale mužskému pohlaví nic. Est omnino mulieribus

quaedam ac velut tiraida prouuntiatio, prorsus cavenda" (str. 350).
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„Moravci majíce íci: pijde anebo: pide, i kou: pinde

anebo: pejde" (str. 266).

„Okolo Hulína prostí Moravci neíkají: spjí (= dorminut),

než všemi ústy (= na plnou hubu): spijau (str. 268.\

„Chození do kostela, na pole etc : okolo Evanic íkají:

chodní, rovn jako tsta = cesta, dai = dáti, tisa = císa,

tíhla = cihla, všemohautí etc. Okolo Evanic na Morav, zvlášt

ve všech mnozí promují i v z. Majíce íci: dít i kou: dzt
= anebo : dzca, pzše = píše, dzvadla = divadla" (str. 274.).

„Okolo Pernštejna íkají: rejši = radji" (str. 275.).

Z tchto poznámek Blahoslavových lze na jisto postaviti

:

I. že již za jeho doby v rzných krajinách Moravy byly rzné
dialekty. 2. že se na oznaení týchž vcí v echách a na

Morav užívalo rzných slov, v pípadech uvedených týchž

jako posud, 3. že leckteré zvláštnosti dialekt moravských.

Blahoslaveni vytené, trvají posud ve své míe. Tak tvar 1. os.

mn. na my (musímy, budemy atd.\ v té krajin, odkud ho

Blahoslav uvádí, t. na Kromižsku, posud se zachoval (Dial.

II. str. 38.). Zajímavý jsou tvary „mauž (muž\ baude mít au
vás", v nichž krátké u pechází v av, kteréž se posud s ob-

mnou dvojhlásky au v ou zachovaly na Tršicku (Dial. lí.

str. 72.). 4. Všelico se však také v náeích moravských od

doby Blahoslavovy zmnilo. Tvary, „abychom, bychom", jež

Blahoslav uvádí za strážnické, nevyskytují se nyní na Morav
nikde, nj^brž: abysme, abychme. Tolikéž na Strážniku není

nyní tvaru 1. osoby mn. na ma (varujma sa), ovšem jsou posud

takové tvary na Zábežsku (Dial. II. str. 138.). Na Ivanicku

není nyní ani stopy toho, že by se i zamovalo v z (dzt =
dít, pzše = píše), aniž se tam kde mluví: tisa m. císa,

tsta m. ce4a, dai m. dat a p. ; ásten jsou takové tvary

jenom v náeí lašském (Dial. I. str. 107.).

Nejdležitjší z tchto zmn pro naši otázku jest pechod

tehdejších dvojhlásek au a ey v nynjší o a é. Tvrdí totiž

Blahoslav, že se okolo Hulína mluví : klaue, spijau a že se vy-

slovuje toto u „všemi ústy". Nyní vyslovuje se tam klóe,

spjó n. spijó (vbec ú = o). V podeí dolském a keleckém

(podstatn slovenském a valašském, rozšiuje se posud nejen

H nýbrž i ii v ou. (Dial. I. 52 a 92) a patrné toho stopy

znamenati i v nkterých osadách, jichž mluva jest podstatn
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hanácká, jako v Louce ii Lipníka (Dial. II. 71), v Dešov
u Jemnice (II 205), v Radostín, Pavlové a ve Zhoici u Vel.

Meziíí (II. 243.).

Tolikéž tvary paclioleyk, eystey, Huleyn znjí nyní v okolí

Hulína pacholek, isté, Hulen, ale v podeí dolském a keleckém

rozšiiuje se posud ý a z ásti í v ej (Dial. I. .52. a 92.). Krátké

/ v pídavném istý, je-li transscripce Blahoslavova správná,

rozšíilo se v ey asi tak, jako krátké u ve slovech výše uve-

dených.

Z toho bychom snad souditi mohli, že rozšiování samohlásek

»', ý—i v au (ou\ ay (ey, ej) zasáhlo svým asem i náeí mo-

ravská a že se odtud v nkterých z nich zachovalo až po naší

dobu, v jiných prodlením asu se opt zrušilo. Dle toho byl by

nynjší útvar dialektíi moravských pomrn dosti mladý.

Pro náeí slovenské zdá mi se v tom vzhlede diiležito býti

slovo pajchova (štoudev o tech nohách na „zváaní" prádla,

v. Dial. I. 329.), jež odvozeno jest od slovesa pýchat (dýmati,

dýmití): hory pýchajú (slov.), pechat, pechovna (han.), pejchat

tabákem (Tišnov). Jest v nm tedy aj rozšíené z ý zachováno

ze star.ší doby zcela isolovan, ponvadž slovo to ve tvaru paj-

chova utkvlo jakožto terminus technicus.

Snad i pehlasování svým asem všecka náeí moravská

zachvátilo. Pehlasování samohlásky n v prostedku slov postoupilo

i dále nežli v jazyce spisovném a zachovalo se posud, na p.

:

síha, dosíhat, pít, okít, smít se, zapíhat, tíst, kviela, píšela

a p. V koncovkách ohýbacích pehlasované a zachovalo se posud

v hanátin litovelské, konické, jevické a zábežské (Dial. II.

107. a 124.). Zajímavý po této stránce jsou tv^ry obyaj, obyajné

na Krumlovsku, kde sice aj — ej pechází v é.

Z ustrnutí na jiném stupni tohoto procesu rozšiovacího

a pehlasovacího mohla by se snad vykládati mluva nkterých

mst moravských (Holešova, Bystice pod H., Tebíe, Velkého

Meziíí), rzná od náeí ostatního okolí, kdežto lašský ráz

mstské mluvy perovské a lipenské v okolí hanáckém nebude

lze myslím jinak vyložiti než pvodní kolonisací lašskou*).

Hlavní práce sbratelské pro II. díl Dialektologie vykonány

byly již r. 1883—84. Od té doby v ídkých chvílích oddechu

) K. mluve perovské (Dial. II. 36.) podotýkám ješt, že prý starší

lidé v otenáši posud vyslovují neuvo.
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od prací školních a úedních, zvlášt v dobu prázdnin materiál

sebraný jsem doploval a upravoval. I k tomuto II. dílu dostalo

mi se píspvk namnoze cenných, jednak ku grammatické, zvlášt

však k lexikální ásti jednotlivých podeí. Jmenovit pispli

mi moji bývalí žáci pp. : f Libor Doležel, F. Drašar, Filip Heusler,

AI. Hlavinka, F. Jurek, Josef Kašpar, AI. Liman, Cyr. Masíek,

Ant. Mol, F. Odehnal, Šeb. Páral, Jak. Sedláek, F. Soukal,

Jos. Ulehla, Jos Vejchodský; pp. uitelé: Jan Funtíéek, J. Hiibner,

Jan Knies, Jos. Kobza, Jos. Konrza, F. Polášek, Jos. Soukal,

F. Still
; pp. Jar. Gryc, rolník, F. Heidenreich, obecní tajemník, AI.

Hrudika, dkan, Klím. Klusal, bohoslovec. Ad. Kubeš, editel, Jan

Mádr, professor, J. Novotný, nadporuík, F. Slaviinský, spiso-

vatel valašské povídky „Vlk Krampot", Emil Smetánka, stud.

univ.. Tom. Smýd, fará, F. Vahalík, stud. univ., žáci telecké

reálky Jií Puchnar a J. Kocián, pí. Vlasta Pittnerová, spi-

sovatelka.

Slovník pírodovdecký poádati mi laskav pomáhali páni

u. V. apek (ptáky) a pan prof. Dr. F. Dvorský (botaniku).

Samohlásky hanácké v pohádkách od jiných laskav pe-
psaných znaménky diakritickými oznail jsem si sám, i jsem já

sám z toho práv.

Vítanou pomckou byly mi dkladné monografie pp. prof.

Jos. Neorala o podeí litovelském, Jos. Bartochy o podeí
dolnobeevském a Ign. Hoška o podeí chromeckém, spolehlivým

pak vodítkem celé práce Gebauerova Mluvnice eská.

Všem tmto pomocníkm, jakož i všem, kdož jakkoli pi
práci té mi pomocní byli, vzdávám díky nejupímnjší.

V základních a hlavních rysech dialektologii moravskou dílem

svým pokládám za hotovu. V jednotlivostech bude lze všelico ješt

doplniti. Dopeje-li Bh života a zdraví, doufám, že i mn samému
píšt bude možná leckterou stránku prohloubiti a doplniti;

jmenovit rád bych i budoucn vyzdvihoval nepebrané poklady

lexikální a frastické lidové ei moravské.

Jak ostatní znaky osobitosti kmen moravských, tak nyní

psobením školy a literatury i zvláštnosti dialektické znenálila

se stírají. V nkterých osadách moravských nejstarší pokolení

mluví: bodo, rebe, hotkat; prostední: budo, ryb, otkat a

nejmladší již: budu, ryby, utékat atd.
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Na konec piiíiuji nkteré dležitéjší dodavky k I. dílu.

1. Prodloužená hláska kmenová sloves trvacích IV. tídy:

mluvit, ihénit, honit, strojit, krmit a p. (str. 8, 1. c) v pfechod-

níku se krátí : mluva, méfia peníze, noa zajíca, nastroja sa, na-

knha voly, ale: vzaja, cabaje, róchaja, rúbaja atd.

2. Jako „vitám vás", tak i „prosim vás" krátí samo-

hlásku (str. 9., t).).

3. Podstatná ž. r. na fa mají heteroklický lokal na ti:

v novoti, v minuti, o samotí.

4. Stela má v gen. mn. sterel: sto jasných sterel do tebe!

h. Jako hlásky .s a z v deklinaci mají platnost hlásek

mékkjxh skoro ve všech podeích moravských, tak v podeích
uhersko-slovenských (str. 33.) r a ž a v podeí pomoravském

(str. 30.) I tuto platnost mají: jabor: na jabori, dva jabore:

tolar: o tolari, tri tolare, na dvori, do komoe, v komori, víneko

z poháre, na hri, na lihori, všecky dvore, biele zore (plur.

tantum) atd. — Jehla — do jehle — v jelili, stodola — do

stodole — ve stodoli, ve školí atd.

6. V rznoeí velickém (str. 38) v celém skloování zá-

jmenném i složeném lokal jednotný rovná se dativu: na tomu

našemu pknému dvori, o kterému mojému bratrovi, o jednomu

dobrému královi.

7. V riiznoeí bezovském (str. 43) má sloveso pjdu

vedle pravidelných zvláštní tvary zkrácené:

puom puójdm
puoš puójdš

puo puójdé

puome puójdme
puot puójdt

puójdtí.

10. K náeí lašskému piiniti jest tyto tvary slovesné

z Frýdecka : spa.s (spadnouti), svajš (svadnouti), piíš (pijíti),

— bylch - byls — byl — bylichmy — abychmy (Ign. Tká
v „Komenském" r. 1886, str. 499

», némit --= nemjte, odejatý =
odatý. Dle prof. Tkáe mají íslovky ti a tyi zvláštní tvar

pívlastkový : ti, štyi chlapi tam byli — byli sme tam te, stye.

V Brn dne 1. kvtna 189B.

F. Bartoš.



Podeéí pechodná.

m p

'

Malenoviee, Napajedla, Kvasíce.

fývalé panství malenovské a ásten i napajedelské jest

dle kroje (nyní už zaniklého) i dle náeí nenáhlým

pechodem od slovenštiny zlínské a záhorské k hanátin hole-

šovské.

Osady: Lhota, Karlovice, Ondichovice, Pohoelice, Ko-

márov mají podeí zlínské s jediným rozdílem dativu mn
(proti zl, mi).

I podeí osad: Louk, Malenovic, Lhotky a Teovic rovná

se celkem zlínskému s nkterými však už patrnjšími rozdíly:

1. Proti zlínským tvarm: tela — telate, prasa, híBa; bžat,

kiat a p. jsou tvary: tele — telete, prase, híb; bžet, ki-

et, 2. aj imperativn a superlativné zlínského podeí pehlasuje

se v éj: déj,' votéj, nejlepší, 3. dativ zájmena já jest wne (proti

zl. mi), 4. podstatné kída krátí i (na Zlínsku kída). 5. Kmen
sah úží ''/ (ía) v (ie i í : síhnút, síha. — Ostatní tvary rovnají

se zlínským i co do pehlasování: obíTé, o klekáú, k snídaú,

bez rozmýšlaní, pi seéú a t. d.

Mnohem více liší se od zlínské slovenštiny podeí ojedinlé

tu ddiny Sazovic; základní však ráz i tohoto podeí jest

ješt slovenský. Podstatné znaky podeí sazovského jsou:

1. Dloužení a) jako na Zlínsku: volal, bžéi, chodil, kút;

védí, nés?, péki; kamení, modlení ; erný, ert, céra; hojit, zvonit

a t. d., b) odchodn od slovenštiny zl.: šístý, sídmý, smý.

2. a se pehlasuje jako v zlínské slovenštin mstské

(Dial. L 7. také pod arou).

1
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3. é (<V) se úží v ý (i) jako v sousední hanátin hole-

^u\>ké: kr5'v, dýšc, rýž, nýst, pýct, síct, méno, pýro, putýnka,

kamýnek, dýiiko, chKb, Tik, veír, uhridl a t. d.; ale: šel

(han. šil).

4. '' má vesms zvuk ist}^, nepecházejíc nikdy v e, jako

v sousední lianátin: psík, vozík, rohlík, nosím, šípat a t. d.

— / se dlouží v muž. rod íslovek tí, štyí, a ve slovese

blíská se (proti zlin. bliská se).

5. ? trvá nezmnno: za vašú stodolu, klú, 1'úbat, volajú,

6. Dvojhláska au jest jako na Zlínsku ve slovech: pauk,

pauína, pauz.

7. Téžeslabiné oj se pehlasuje v ej: héjný, kréj — na

kraji, zavolej; vyjmouc: lišaj.

8. Téžeslabiné ej trvá nezmnno: oléj, séj, nejlepší.

9. Téžeslabiné ij a yj mní se v ^ a ý : uší, uži, umý, zakrý.

10. Dlouhého r a. I \ tomto podeí není: vrba, poprchá,

vlek, — tvrdne v r ve slov kryda (jako v sousední ha-

nátin), m se mní v I ve slov hastrban, ;j u t- ve slov vták.

11. Dativ mn. rodu mužs. a sted, vyzvukuje v om, lokal

v och.

12. Pídavná vzoru dobrý sklouji se takto

:

1. dobrý —



Tak: náš, našího, našímu atd.

16. Zájmeno ukazovací sklouje se takto

:

1. ten — to, tá; ti, ty

2. teho téj tch
3. ternu téj tem

4. teho, to tú ty

6. tem téj tch
7. tým tú téma.

V lokále str. vedle tem je také tým: Po tým zimnica pestaía.

17. Inlinitlvy sloves jsou: nýst, hrýzt, íízt, pýct, týct, výst,

past, kvýst, hníst, ozíbat, rožít — rožét — rožatý, zapat, at,

vít, plut, pFut, myt, umt, mlátit, híít, pít, smít se atd. —
3. osoba mn. : nesu, píjú, padnu, umíjú, chodíjú, voíajú, smjú se,

ijú, vijú atd. — Pechodníky jsou hojné, tvary jejich jako na

Zlínsku. — Sloveso psát má hanácké tvary : psu — pšú, sloveso

vidt má vidím i vizu.

18. Pedložka protiv pojí se s dativem: protiv sušírni

(na Zlínsku proti s g-enitiveni).

Mluva osad Kvítkovic, Otrokovic a Napajedel byla pvodn
asi stejná s malenovskou, tedy podstatn zlínskou.

Nynjší mluva tch osad v nkterých pípadech kolísá

mezi tvary slovenskými a hanáckými, a základní její ráz z-
stává vždy ješt slovenský. Ten jeví se hlavn dlouhým ú: za

našú stodolu, v obilú, spežkou éj: téj dobréj žen, istými

hláskami í a. ý: kíž, psík, prší, strýc, býk.

Zvlášt vytknouti jest:

1. Kvantita hlásek je táž jako na Zlínsku.

2. Samohláska a, d pehlasována touž mrou jako v pod-

eí zlínském mstském ; mimo to pehlasuje se také aj impe-

rativn: zavolej, déj.

3. é (ie) úží se a) dsledn v kmenových slabikách jmen

podstatných: dýš, rýž, krýv, putýnka, kamýnek, mlíko, chlíb,

lík atd., h) nedsledn ve tvarech adjektivných : dobrý maso —
erstvého piva (KVítkovice), škoda dobr^iio lovka — dobrýmu —
druhému (Otrokovice), c) neúží se v infinitivech sloves I. tídy

:

nést, vést, lézt, péct, téct atd.

4. w v dative jedn. skloování zájmenného a složeného

se bu po zpsobu zlínském odmítá, bud podržuje: chudobném



r.lovékovi, jednom, druhém — komu, tomu. Takto v Kvítkovicich

;

v sousednícli Otrokovicícli u se již neodmítá.

ó. tvrdne v r ve slov kryda, ch se mní v k ve slovech

:

kvíla, kvála, kvalit.

G. Zájmenných tvar: teho — temu — tomu — na tom.

koho — keho užívá se vedle sebe.

7. Vedle obyejného nyní tvaru 3. osoby mn.: chodijú,

nosijú, ijú, vijú atd. slyšeti posud za ei dosti asto starší

tvar: chodíja, nosíja, íja, víja.

Osamlá se svým podeím jest Nová Ddina n. N. Ves

na Napajedelsku, na pravém behu Moravy. Pedkové nynjších

osadník prý se tam pisthovali „s pasek za Zlínem". Mluva

jejich má celkem ráz podeí zlínského.

1. a a w nepehlasuje se touž mrou jako na Zlínsku:

tela — terate — telati, do pola, daj, zavolaj, mna, a, sa,

klea, kia, utrácá, po snídaú.

2. Dvojhláska ok ve slovech: paúk, pauina, pauz jako na

Zlínsku.

Kvantita samohlásek je táž jako na Zlínsku.

4. Tolikéž je v podeí tomto dlouhé r a : vrba, vršek,

zdžat, víek.

5. Skloování a asování rovná se celkem zlínskému.

Tolikéž je tu zlínská spojka testi = jestli.

Rozdíly od zlínského podeí jsou nepatrné:

\. u v dative skloování zájmenného a složeného se ne-

odsouvá : našemu dobrému.

2. Nkterá slova s náslovím a, u mají pídech h: hauýz,

hadamovské jabka, huKc.

2. Zájmeno ten má tvary: teho, temu, o tem, tych, tym,

tyma (tak i íslovka jeden) vedle: koho, komu, o kom.

4. Infinitiv mkí koncové t : nést, péct, dat, byt.

Táž mluva jest na sousedních Žlutavách.

I na Kromížsku máme ješt šest osad, jichž mluva jest

jaksi pechodem od náeí slovenského k hanáckému, lišíc se od

tohoto istj^mi hláskami í, ý, ú: kíž, prší, dobrý strýc, za našú

stodolu, — od onoho hlavn úžením samohlásky é {ie) v ý (í)

:

nýst, kvýst, Tízt, plíst, dobrýho, lík, chlív atd. vyjmouc: ps-



nicka, utékat, vtr, veko, reka, šéf. Jsou to osady: Kvasíce,

Vrbka, Lubná, Blov, Stížovice, Trávník.

Podstatné znaky tohoto podeí mimo dotené jsou:

1. Kvantita samohlásek shoduje se vtšinou se zlínskou:

voíáí, bžel, chodil; nést védí, sekl, erný, ert, hojit, honit,

zvonit ; liší se od ní a) úžením zlínského é v ^ : veír, k víceru,

šístý, sídmý (smý), h) nedostatkem nkterých zlínských délek:

kamení, stavení, vrata, cera (zl. kamení, stavení, vrata, céra),

c) krácením samohlásek v nkolika kmenech slovesných:

povídat, zabijat, zapihat, dimat.

2. Samohláska a trvá nepehlasována asi tou mrou, jako

v zlínské mluv mstské (Dial. I., 7), jen iterativa vzoru házeti

astjí pehlasují: házet, svážet, odhánt, kácet, vracet.

3. i mní se v e toliko v komparativ šerší (jako v sousední

hanátin), ostatek má jako í všude zvuk istý. — i se dlouží

v nom. mn. rodu mužs. tí, štyí, všecí, ti, vysouvá se ve

slovese pšu.

4. Slovenská dvojhláska an ve slovech: pauk, pauina,

pauz mní se v ú: púk, púina, púz.

5. Téžeslabiné aj (vyjmouc háj, máj, kraj) pehlasuje se

v éj a trvá jako pvodní éj nezmnno : héjný, votéj, déj, oTéj,

prodej, nejlepší. Tolikéž nemní se téžeslabiné ij a yj: pij,

«m3^, ryj, ušij, užijte.

6. Dlouhého r a I \ podeí tomto už není : vrba, trn, po-

prchá, vlek. — I se odsouvá ve slov užíca (v sousedních

osadách hanáckých íužica). — tvrdne ve slov kryda (ovšem

také ve slovese uderyt).

7. n, d a, t mkne v pechodnících : sedila, staiia, veda,

ida, plea.

8. se vsouvá ve skupinu m: mnch, mnsto, zamntat

9. m se mní v w v íslovkách : sedn, osn, sednnást, osnnást.

10. p se mní u v ve slov vták.

11../ se odsouvá v násloví i ve stedoslovi mezí dvma
samohláskami: íva, íme, iný, zaíc, kraíc; nevysouvá se ze slo-

vesa pjdu.

12. Dativ mn. podstatná rodu muž, a vzor híb mají na

om : chlapom, mužom, telatom. Vzory okno a pole mají dm :
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oknáni, poláin. Lokal mn. vzor holub — dub má na <'ch: na

stromech, o chlapecli, och (zvlášt po k): o žebrákoch, o

vtákoch, dch: na potokách, — vzor muž, nž na ách: o mú-
zách, nožách, — vzory okno a pole na dch\ v oknách, na

pofách, vzor híb na ech: o telatech, híbatech.

13. Podstatná na s, z, sa, za, so, zo sklánjí se dle vzor
mkkých, jako skoro všude na Morav : v lesí, po hlasi, na

ocasi, na vozí, o kozí, v masi, v prosí, v železí, pl. lese, voze,

koze, kose.

14. Kmeny na ev pestoupily pod vzor ryba: mrkva, ko-

rotva, dratva, tykva. Krýv má v gen. krví, v ínstr. krvú.

15. Vzor dobrj^ — dobrá — dobrý sklouje se zcela jako

v Sazovicích (víz str. 2.).

16. Zájmeno já má v gen., dat., akk. a lok. mn.

Zájmena písvojovací mj, tvj, svj, náš, váš skloují se

dle jednoho vzoru

:

1. mj — moje,

2. mojeho

3. mojemu

4. mojeho — moje

6. mojem

7. mojím

18. Ten, tá, to:

1. ten — to

2. teho

3. temu

4. teho — to

6. tem

7. tým
V Trávníku za téj je té.

Dle vzoru ten sklouje se íslovka jeden, krom že

v množn. ísle y se dlouží: jedných, jedným, jednymu.

Kdo: koho, komu, o kom, kým.

19. asování je totéž jako v podeí sazovském (viz str. 3.)

Slovesa vdt a jest mají v 3. os. mn. víjú, íjú, v Lubné vdíjú, jedíjú.

Iterativum slovesa lízt je íozít (jako na Zlínsku), slovesa

jet ježat (jako na Hané).

20. Spojka jestli zní v Kvasících eslij v Stížovících lesi.

moja



Náeí hanácké.

Hanácké samohlásky.

Souhlásky podeí hanácká mají celkem tytéž jako jazyk

spisovný krom t a I v nkterých podeích posud zachovaných;

za to vynikají velikou rozmanitostí samohlásek, jimiž se hlavn
od sebe rzní.

Jakost jejich míme samohláskami náeí slovenského,

valašského a lašského, jež majíce zvuk istý, nemoucený, jsou

nám za normální. Nkterá podeí hanácká mají samohlásky

isté, rovnající se svým zvukem hláskám východo-moravským

;

v jiných se zvuk samohlásek e, é, o, ó dle jisté stupnice zvy-

šuje nebo snižuje. Dle toho jsou v podeích hanáckých tyto

samohlásky

:

1. a = a : baba;

á = á : vták;

á rovná se temnému zvuku, vytvoenému rychlým pe-

chodem z á v o, nebo naopak a dle toho tu více v o, tu více

v á vyzvukujícímu: pátek, volá;

2. e = e : vedete;

é jest e malinko zvýšené neboli zúžené (zavené), pi

jehož vyslovení hrdlo se zúží; když totiž nastrojíme mluvidla

na vyslovení «, ale toto e vyslovíme hrdlem zúženým tak, že

zvuk hlásky e malinko se zbarví zvukem /: védété.

Vyšší než é jest . Tu nastrojíme mluvidla na vyslovení e,

ale místo nho vyslovíme i nebo y. žto, réb;

e jest snížené (otevené) e, pi jehož vyslovení hrdlo se

rozšíí; když totiž nastrojíme mluvidla na vyslovení o, ale místo

nho vyslovíme e : žto, rébé

;
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é, e, e, tí znamenají dlouhé e, é, , é a vytvoují se mlu-

vídly jako tyto.

3. i = i : šidit;

í = í : bílí;

í jest nejvyšší, neboli nejužší zvuk hlásky ^, t. j, i jen

málo zbarvené zvukem e: hlísta.

4. y = y : ryby;

ý = ý : dýš;

ý jest jako í nejvyšší zvuk hlásky é po tvrdých a obo-

jetných souhláskách, t. j. ý jen málo zbarvené zvukem é:

dobrý strýc.

5. o := o : slovo;

ó jest o malinko zvýšené (zúžené) ; když totiž nastrojíme

mluvidla na o, ale toto o vyslovíme hrdlem zúženým tak, že

zvuk jeho malinko se zbarví zvukem u : ólóvó.

Vyšší než ó jest ó, ale ne tou mrou proti ó jako proti

é : ólóvó;

ó jest snížené (otevené) o, vyslovené oteveným hrdlem;

když totiž nastrojíme mluvidla na a a vyslovíme o : bódó.

ó, o, o, o znamenají dlouhé o, ó, ó, ó a vytvoují se mlu-

vidly jako tyto.

6. u = u : budu;

jest nejvyšší (nejužší) zvuk hlásky <>, t. j. " jen málo

zbarvené zvukem o -. víilv;
ií rovná se zvukem dlouhému : za našií stodolií.

7. Jerem t* vyznaujeme vlastní nkterým podeím polo-

hlásky, jež jinde oznaujeme menším o nebo apostrofem.

Stupnice zvuk e—é, o—ó od nejnižšího (nejširšího) do

nejvyššího (nejužšího) tedy jest:

e, e, 6, e,

e, é, e, e, (i', ý)

ó, o, ó, ó, ,
o, ó, 6, o, ií.

Kdo dobe vysloví rzné e ve vt: krei (krei) pesil

ékó, pesil k nám a pešel krómfleké (krómflek) na péšétí

(péšét) kabát; nebo rzné o a e ve slov: pókóštél, umí

hanácky. To však se málokterému nehanáku podaí. Jmenovit
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nesnadno jest cizinci vyslovovati zvýšené (zúžené) krátké hlásky

é, , ó, ó.

Hlavn dle tchto samohlásek a dle nkterých jiných

znak (pehlasování samohlásky a, pídech v a /i a j.) náeí
hanácké dlí se na nkolikero podeí.

I. Holešov, Kromíž, Perov, Záhoí.

Podeím tímto mluví se na Holešovská, Kromižsku,

Perovsku a na tak eeném Záhoí lipenském, t. j. v krajin

na sever od Lipníka.

Pohraniní jeho osady jsou tyto: Tlumaov, Machová,

Mysloovice, Hostišová, Rackova, Martinice, Pílepy, Žopy, Dobro-

tice, Chomyž, Brusné, Slavkov, Chvalov, Píkazy, Osiko, Pro-

vodovice, Bíškovice, Malhotice, Kladníky, Pavlovice, Želátovice,

Šíava, Henlov, Záii, Chropy, Z borovice, Ntice, Tšánky,

Divoký, Újezdsko, Milovice, Lhota, Sobsuky, Zlámanka, Baice,

Tšnovice, Kotojedy, Záhlinice.

V tchto hranicích podeí toto zachovává základní svj

ráz celkem stejný; toliko na Záhoí znamenati podle nkterjxh

slov sousedství valašské. Taková slova jsou na p.: drveno

(poleno\ dteíina (jetelina), hunica (silnica), chásn (dit)>

kúra (slípka), naprotivo (na protivá) ulich (liják), poníže lesa

povýše kéža (pod lesem, nad kéžem), dovíat (dvovat), od-

ikova (odíkávat). Také pízvuk se tu astji než jinde pe-

smykuje na slabiku pedposlední. ím více k hranicím valaš-

ským, tím více slov tchto pibývá. Tak v Osiku íkají : rubá,

kasanka, stív, hoe, — v Sobchlebích : opasek, frtóšek,

stevíce, zhru.

Na Kromižsku mluva nkolika osad pohraniních na jiho-

západ kloní se k podeí kojetskému (viz str. 38, 5).

Samohlásky,

a, á.

1. a nepehlasované trvá celkem touž mrou jako v sou-

sedním podeí zlínském, jmenovit mstském (Dial. 1 , 7, i pod

arou). Odchylky vyskytují se toliko v nkterých kmenech

slovesných: tíš, — píst — pedu — pedl (Perovsko, Krom-
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ižsko) — pias — padu — padt (Holešovsko, Záhoí) —
pádo — paza — piístka, — roží, rožal (Záhoí) — rožaf,

rožal (jinde), — zapít,- zaíC, utíf, žít (žnu), vzít (Záhoí) —
zapjat, zaat, uta, žat, vzít i vzat (jinde), dosihaf — síha

(sáha\

Podobn slovesa II. tídy vzoru háti pehlasují a {ia) a

úží v í: hí — liit — hít, okít, pít (peju), smít se.

Slovesa V. tídy vzoru házeti na Holešovsku a na Záhoí
mají tvary vesms nepehlasované: stílat, kóla, vymšra,
veeat, odháuat, stavjaf, pobízaf, házat, picháza, poklózat,

oplácat, utrácat, vracat, svázat, penáša, všat, kráat, poróa,
požáva, zabijat. Tak i v indikativ, pechodníku a píestí,

inném: odhááme, splácáte, picházaja, svázali atd. Na Kromé-

ižsku a Perovsku jsou vedle nepehlasovaných mnohá pehlaso-

vaná, jmenovit : kácet — kácím — kácel, utrácet, vyplácet, na-

pájet, vále, zaclánt, docházet, ostózet, vyprovázet.

Kvantita samohlásky a jest celkem táž jako na Zlínsku

(Dial. I. 8, 9), Krátké jest a proti dlouhému zlínskému v pod-

statných: vrata, — tráva (Záhoí).

e, é : , ie.

1. e pvodní má zvuk normální: vedete, ležet, vesele.

2. é (ie) se úží v ý (i):

a) v kmenech jmen podstatných: chlíb, chTív — chlíva

(slov. chlév — chléva), lík, mlíko, polívka, klíše (slov. kléše),

veír (slov. veer), v lít, dýš — dýša (slov. déš — déša),

r5'ž — rži (slov. réž), krýv — krvi (slov. krev), prstýnek,

kamýnek, dýnko, okýnko a p., — drýv (gen. mn. podstatného

drva, slov. drév) ; — vnýek (vneek. Záhoí)
;

b) v koncovkách adjektivných : dobrýho, dobrýmu, o dobrým,

dobrý pivo atd.;

c) v íslovkách adových: šíste, sídme (slov. šestý, sedmý);

ale: pl šesté, sedmé (Dial. I. 3);

o) v iníinitivech sloves I. tídy kmene zaveného: nýs,

výst, výz, Tíz, kvýs, hníst (slov. hést), pýc, týct, sýct, vlíc;

e) ve slovesech optovacích: lítat, líhat, oblíkat a p.

Píestí slovesa jíti zní v Tlumaov šel, jinde všude šil.



— n —

Píšeme í a ?/ dle výslovnosti záhorské, kde se tyto hlásky

po retaicích pesn rozlišují, kdežto se jinde od sebe hrubé

neliší.

Jméno zvyšuje kmenové é v e : miíno, tolikéž pero na Krom-
ižsku, kdežto jinde má ý : pýro.

2. « (e) se nedlouzí a) ve slovech : meža, beza, veko, vtr,

dveí, utka (Dial. I, 10), h) v infinitivech sloves: me, se,

ple, kle, tle, jes (jako v náeí slov. a val), c) e se nedlouzí

(proti náeí slov. a val.) v podstatných rodu stedního na ení:

kamení, lešení, dovolení a p. a ve slovech : cera, ert, ern',

vera, k veeru; náeí hanácké shoduje se tu s jazykem

spisovným.

3. tvrdne a) v pedpon n: nehdo, nejake, nehde a p.,

h) v genitivé, lokále, dative a ínstrumentale mn. námstky ten

a íslovky jeden: tch — jednch, tem — jednm, téma —
jednma, c) ve slovech veza a (na Záhoí) medne.

4. é se seslabuje v i v dat. a lokále: izbi (na Záhoí).

i, í.

1. Slabiky U, i\ zi, si, c/; ži, si, i podržují isté i: lid,

peina, zima, sila, cibula, žito, široké, svaina, — pálí, vai,
vozi, nosi, slóži, bušit, moi. Toliko v komparativ šerší

(posit. široké) a v podstatném malena mní se -' v e,

2. V slabikách li, í\ zi, si, ci; zi, ši, í mní se i v é ma-

linko zvýšené (e):

a) v slabikách kmenových: klen, hlésta, l'ece. Testi,

bltízko, bltížit se, eza, 1'ebi se, slebi, bleská se, 1'ei

(bíliti), — kež, kédlo, zakekt, vedle: blin, hích, híb,
tíska, ídké.

Zpravidla pezvukuje se ^ v e v pedpon pi: pelion,

pésada, peklad, peina, pesahá, pemluva; a i tvary s istým

i se vyskytují: píhon, písada a t, d. (Prusenovice).

Proti spisovným tvarm klí, líto, plíce, lí'oati jest kló.

Toto, pTóca, Tóba z nepehlasovaných kTii, Tuto, pTúca, Túba;

jen na Záhoí slyšeti také lto.

V kmenových slabikách z?, si, cí málo kdy se i pezvukuje

v , vtšinou drží se isté: v zem, cen, ceti; — zívat, si,

dvacítka.
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Pravidelnjší je toto pezvukování v kmenových slabikách

žé, 67, i: žedlo (zídlo i žihadlo), žena (požínati bujné obilí),

šepek, ež, eha, etat, em? — ale: ís, í?

h) v zdrobovacích koncovkách zfr, í<^ek a p, : stehlek,

lelek, Dostálek, starek, Mynáek, vozek, lesek, nožek, košek,

krežeek, Janek, kobležek.

Po jiných souhláskách drží se i nezmnno a v koncovce

nik se krátí: slavík, ervík, — chodník, zednik, ezník;

c) v koncovce in, inek: velen, chmelen, klenek, Hulen,

oken — okenek. A tak i Radoen (místní jméno na Záhoí);

d) v genítiv mn,, a to i po jiných souhláskách : tabule,

pentre, pole, dvee, koze, beze, kose, ose (vosa), vže, rže,

koze, duše, trase, nose, zemje, studue, kole, kose, déte,

kurotve a p., ale : lidí a j

;

e) pravideln v indikativ pít. sloves III., IV., a iter. V.

tídy krom 3. os. mn.: pálem, páleš, pále, páíeme, pálete,

pálijó. Tak: modlem se, myslem, bole', mrliole, síhole; varem,

hoem, kóem; vozem, mrze; prosem, nosem, mosem, visem;

ležem, bležem se, slóžem; tšem se, prše; Weem, bešem,
kiem, praš'm, maem, kráem a t. d.

Po jiných souhláskách i trvá nezmnno: tróbím, topím,

hovím, honím, chodím, mlátím, dojím a t. d.

i nemní se v slabikách vytených: a) vzniklo-li zúžením

z é neb á (le) : mlíko, chKb, slípka ; hí, pí, okí, zapíha,

píst.

6) v koncovkách podstatných jmen na^. obilí, uhlí, boí,

hloží, olší, pcháí, vyjmouc pondTe
;

c) v koncovkách pídavných jmen vzoru dnešní: Boží dar,

Boží muka, Boží slovo, u Boží muky. Božího daru, siovem Božím^

dar Božích a t. d., hovzí, kozí, husí, telecí, komáí, koií a t. d.;

d) v infinitivech sloves I. tídy: dít, mít, tí, vít, pí
se, íct, nt;

e) ze sloves optovacích jen nkterá mní í v é : stekat,

uževaf, vysévat, póeva, šepa, „dyž nco ušepne", — šípat

díví.

Ostatní podržují ': stílat, íkat, tískat, bískaf, poKva,

dopívat, kleívat a t. d.
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3. i se krátí

:

a) v týchž slovech jako na sousedním Slovensku a Va-

lašsku (Dial. I. 9), -na p. : Tipa, mísa, pila, spina, žila, hlína,

sníh, dít; bí, pit, žit, šit, hnit;

b) odchodn od náeí slov. a val. ve slovech : císa, tíska

(na Záhoí tíska), písmo (záh. písmo), it, povídat, dímat a

v koncovce ic (na Perovsku): zajíc, krajíc msíc.

4. i se dlouží: a) v nom. mn. skloování muž.: hulubí,

chlapi, vtácí, hadí, ogai, muži a t. d. a íslovek v muž. rod:
ti, št3'í, všecí. Na Holešovsku jen tí, štyí, všecí. b) ve

šlov pivo.

5. i se odsouvá:

a) v koncovce infinitivní ti mkíc koncové t v f: výsf,

sednót, umt, mlátit, volat, kupovat a t. d;

b) ve slovech: pcha, pchá (jako ve slov. a val.), pšu —
pse — pšó, du (vedle idu).

y, ý.

1. Krátké y se nemní a má zvuk istý: ryby, pysky, lýko.

Jenom na Kromižsku je zvuk jeho malinko stemnu v é.

2. Dlouhé ý mní se v é malinko zvýšené (e): bek, paste,

pécha, strec, dobré lovk, dobrech lidí, vemluva, vehra.

ý trvá ve slov fuhýk (Plešovec).

3. ý se krátí v týchž slovech jako v sousedním náeí
slov. a val.: dya, kýta, mýdlo, tylo; byt, kryt, myf. ryt (Dial.

I. 9). — Slovo rýma krátí ý, kdežto na Zlínsku naopak

jest réma.

o.

1. Proti eskému podržují nkterá slova své pvodní o

jako v náeí slov. a val. (Dial. 1. 9): kozle, koza, noša,

mostek, kostka.

2. o se nemní v v dative mn. : chlapom, stromom,

telatom, polom (jako v náeí slov. a val).

3. Koncové oj ve jménech podstatných a v imperativech

drží se nezmnno (proti uj jinj^ch podeí hanáckých): loj,

kroj, stroj, pokoj; stoj, podoj, neboj se a t. d.

4. o mní se v ve slovech: sme, dle; ale pl osmé

(val. slov. osmý, p osmé).



— 14 —

5. o se dlouží v (' v kmenové slabice uékterých sloves IV.

a III. tíídj^ a to na Holešovsku a na Záhoí touž mrou jako

na Zlínsku (Dial. I 8): dóji, hóji, hnojit, kójif, spojit, rójif,

strojit; bojím se, stojím; honit, zvonit, voním (vont); — kdežto

na Perovsku a Kromižsku toliko oj se dlouží, o zstává

krátké: honit, zvonit, voním.

11, .
1. v se nepezvukuje a zní ist jako eské n -. budu, hubu,

kup cukru.

2. u se nepehlasuje po mkkých souhláskách v ':

o) asi v týchž kmenových slabikách jako na Zlínsku

(Dial. I. 7): bruch, uch, ut, kluka, košula, kožuch, pM;
b) v koncovkách ohýbacích drží se tolikéž nepehlasováno

jako v sousedním náeí slov. a val. «) v dative a vokativ

jedn. mužs. kmenii mkkých : kežu, kosu, kameílu ; ková ! muž

!

/j) v akkusativ jedn. ženských kmen: dušu, epicu, našu.

3. v se mní v y ve slov hlyboke — hlybší (na Záhoí

hyboke — hybší), v o ve slovese mose (jako ve slov. a val).

4. Kmenové v proti eštin se nedlouzí v ou (o) v týchž

slovech jako v náeí slov., val. a j. moravských: hruda, husle,

Juža, mucha, luh, pruh, uhei.

5. Za w . ou (a pehlasované z nho í) je všude o. Toto o

je isté dlouhé o, jenom v Týn u Lipníka se malinko zvyšuje (6);

dlóho, kót, lóka, dóra ; za našó stodolo, tó erveno ržó, k zeló

;

nesó, majó, volajó, mlátijó, pšó; sednót, padnó.

Za eské sluka je v podeí tomto sloka (slov. val. sluka).

o
u.

ú se vyslovuje vtšinou zdlouha, jmenovit na Holešovsku

a na Záhoí: dm, pohnek, potek, sósed. Na Perovsku se

v nkterých slovech krátí : dum, kun ; na Záhoí : ruža.

2. Ve slovese pjiti zmnilo se v o: póit: „zdraví

póívali".

au, aj, ej ij, yj.

1. Dvojhláska au jest mluvidlm hanáckým protivná;

v cizích slovech hanátí žáci za a'( vyslovují on: loudo, alouda.
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hous, houpt atd. a nesnadno zvykají správné v}'slovnosti. Za
slov. val. pauk, pauina Hanáci mají pók, póina, póz. Kaucí,

Pauláni zní han.: kóci. P(3láni.

2. aj téžeslabiné je toliko v nkolika slovech: háj, máj,

ráj, rišaj ; ostatn se pehlasuje v éj a pechází jako éj pvodní
v e: kre — kraja, -hen (hajný), do Rate (osada Rataje;, ukrete

si (krá = krájeti); hek (= hájek, Devohostice).

3. Téžeslabiné éj pvodní a pehlasované z aj pe-
chází v e

o) v substantivech i adjektivech: obye, obyene, vece,

stene, zlode — zlodja, ole — oleja; ale dobrodj

;

h) V pedpon superlativní : nevtší, nelepší, nevíc;

c) v imperative: de, poke, zavole, nale, naše, stavje,

hre, pe

;

fi) v píslovcích: prve, vile, zase (slov. val. prvéj, viléj,

zasej), pece (val. pecéj), a ve slovci pre (slov. val. praj, préj).

4. Téžeslabiné ij v imperative mní se na Holešovsku a na

Záhoí po i a s" v e, ostatn v ^': uže, uše, pí — píme — píte;

bí; na Perovsku a Kromižsku vesms v ?': uži, uši, pi, bi,

ale.- le, ple (všude).

5. Téžeslabiné yj v imperative mní se v e: ume, zakre,

re (rýti).

Zvláštní dloužení.

Krom dloužení samohlásek na svj^ch místech uvedeného

pipomenouti ješt jest všeobecn, že koncovky píestí inného

al, el, U, yi, til na Záhoí se nedlouzí, na Holešovsku jen vi se

trochu prodlužuje, kdežto jinde všecky samohlásky na pólo,

v Prusinovicích dosti znan se prodlužují.

Souhlásky.

Spodobování souhlásek dje se skoro touž mrou a týmž

zpsobem jako na Zlínsku (Dial. I. 12).

Hláska v po fc, f, nemní se v / jako v sousední hanátiné

na Kojetsku a v okolí Bystice pod sv. Kopekem.

Jasné souhlásky 6, v, d, A, z, ž znjí na Záhoí na konci

slov velmi jemn, t. j. s pazvukem samohláskovým: dub, krýv,

had, pluh, vz, rýž.
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1, r, r

1. Tvrdé a mkké I v podeí tomto zcela urit se roze-

znává ; ale tak rázn a jadrn, jako v sousední valaštín roz-

lišuje se toliko na Záhoí.

2. I se vysouvá v týchž slovech jako na Zlínsku a jinde

na Morav: raasnica, emesník, myná (ale:, mlen), šupka; na

Záhoí dle sousední valaštiny také: hut (hlt), hutnot, užica (toto

i na Holešovsku vedle iužica, jako na Perovsku).

3. Dlouhého r a /, jako jest v sousedním náeí slov. a

val., v tomto podeí (a v hanátin vbec) není : vrba, poprchá,

vrtat, vlek.

4. Ani nemají tu r a ,^ tak asto platnosti samohlásek:

berla, šerbina, serbate, žerd, chlup atd. (Dial. I- 6.).

5. tvrdne v r ve slovech udery, kryda.

6. r mkne v f ve slovech modrat se, vta, netope
(jako ve val. a slov., Dial. I. 14).

n, .
1. n mkne v ?í a íí tvrdne v n v týchž slovech a tvarech

jako v náeí slov. a val. (Dial. I. 14).

V pechodníku pítomném mkne toliko na Holešovsku:

seda, Tehna, utfia a t. d., jinde trvá tvrdým.

1. n se mní v 1' jako v náeích val. a slov. ve slovech:

Tebo, milistrant

3. n se mní v m ped 6 a y ve slovech: Pámb, Stem-

berk, pámva (Dial. I. 15, 17).

4. se vysouvá ze skupiny m: v humje.

d, ; t, .

1. Promny, jež zubnice o, <; f, f, podstupují, jsou skoro

tytéž jako na Zlínsku (Dial. I. 15, 17).

V pechodníku pítomném d a < se mkí toliko na Hole-

šovsku: klada, vea, buda, plea;

2. za holešovské svadba je všude jinde svajha.

3. t mní se v k ve slov vikle (uzenky).

4. dj rozlišuje se v z ve slovese vizu (tak i v jiných pod-

eích hanáckých), — sf pechází v šYe slovese iši (Záhoí);

5. t se nemní v k (jako v jiných podeích hanáckých) ve

slovech: tlusté, tlóct, tlait.
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b, p; m: v, f.

1. Promny souhlásek retných jsou skoro tytéž jako na

Zlínsku (Dial. I. 13, 16).

2. Pídechového v v tomto podeí není: oko, osa (vosa),

oves.

3. Jenom ve slov vták zmnilo se náslovné p u r, vy-

jmouc pohranin osady Rackovou a Tlumaov.

Mkkých retnic Vj, p, lii, v v tomto podeí a v hanátin
vbec není; jotov}' pídech zní tu zeteln jako./: holóbjata,

procestvja, mje; slabiky 6/, pi^ mi^ vi, Ji maií stední (eské) ?'.

Jenom v Rackové a Žeranovicích jest ješt [výslovnost valašská,

i smjí se svým sousedm martinickýro, že nerozeznávají bi a

by a p. Psané slabiky b, p, v, m vyslovovati jest v ha-

nátin jako bje, pje, vje a t. d.

g, h, ch.

1. y slyšeti dosti asto, skoro v týchž slovech jako na

Zlínsku (Dial. I. 6, a ve Slovníku).

2 V sousedních od valaštiny osadách mluví se: gdo, L^I-,

negdy a t. d. ; ale již v Záhlenicích slyšeti vedle toho dosti

asto: hdo, hde, nehdy, kteréžto tvary jinde jsou pravidelný.

3. h se odsouvá ve slovech: vzda, koróvika (slov. val.

korovika), rožnót; pisouvá se ve slov žhraf (což se i na

Zlínsku a jinde vyskytuje).

4. Pídechového h není krom ve slov huKca (v Rackové

ješt ulica)

;

5. ch mní se v Tlumaov jako na Kromížsku v A- ve

slovech: kvála, kváli, kvira.

6. Ostatní promny hlásek hrdelných jsou skoro tytéž jako

na Zlínsku (Dial I. 15, 16, 17).

Z^ ís^ \j • Ju^ fe^ c*

Souhlásky tyto neposkytují nic zvláštního; jejich promny
jsou celkem tytéž jako na Zlinsku (Dial. I. 14, 15, 16).

J-

1. J se odsouvá zpravidla ped náslovným /: ikavec, lva,

ím, ich — im, iskra a ,t. d. (jako na Zlinsku), ped '- ve slovech
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eše (jakož i jinde), esi (jestli), ve slovese pudu (jenom v Tlu-

maov jest pjdu);

2. j se pisouvá ve slov jasent — odvod (Záhoí)-,

3. j se mní v V ve slov krahulec (jako na Zlínsku).

Pesmyk.

Pesmyk hlásek r a I jeví se ve slovech ratela (Záhoí),

paryMa, hular v. hural (bzinky), žultíí v. žlut (Záhoí, jako

v sousední valaštin).

Skloováni jmen podstatných.

1. Vzor
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Jedn.

4.
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4.
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9. Vzor starosta.

Množ. starostí

starost

starostom

starosty

starostí

starostoch

starostama.

Podle vzoru toho sklánjí se jmenovit vlastní jména

Procházka, Sova, Svoboda a p.

Jedn. 1. starosta

2. starosty

3. starostovi

4. starostu

5. starosto

6. starostovi

7. starosto

10. Vzor dnša.

Množn. duše

duše

dusám

duše

duše

dušách

dušama.

Dle vzoru toho sklánjí se podstatná na -Va : tabula, kapIa,

a na: svia, dya, kovárna, studna a p; v genitiv mn. mají

všecka e : tabule, sviiie, stude atd.

Jedn.

Jedn. 1. duša

2. duše

3. duši

4. dušu

5. dušo

6. duši

7. dušó

Jedn.
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V gen. jedli, a nom. mu. pevládá >': do noci, ti noci, do

nemoci, niti; do pece.

V gen. mn. stídá se í s é: klubko niti, pt štvrtí,

moc pece.
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5. mrkvo mrkvy

6. mrkv mrkvách

7. mrkvo mrkvama.

Tak: pámva, hóžva, tykva a p. Slovo krýv sklouje se

takto: 2., 3., 6, krvi, 5. krvjo, 7. krvjó.

Slovo ríehe sklouje se zcela dle jazyka spisovného, z nhož
jediné znám jest také plurál toho slova.

15. Vzor hibS:

Jedn. 1. híb Množ. híbjata

2. híbte híbjat

3. híbti híbjatom

4. híb híbjata

5. híb híbjata

6. híbti híbjatech

7. híbtem híbjatama.

V lok. mn. koncovka ech pevládá, jenom v Tlumaov
jest och : telatoch, prasatoch, híbjatech.

Duálu zachovaly se v hanátin vbec ješt skrovnjší

zbytky nežli v náeí slov. a val. Buky, nohy skloují se zcela

dle množného ryby. O^, uši skloují se takto: 2. oe, uše,

3. oám, ušám, 6. oách, ušách, 7. oima, ušima.

Skloováni jmen pídavných.

Jedn. 1. dobré

2. dobrýho

3. dobrýmu

4. dobrýho (e)

6. dobrým

7. dobrém

Množ. 1. dobí (ý)

2.

3.

4.

6.

7.

dobrý

dobrý

dobrá

dobré

dobré

dobro

dobré

dobro

dobrýdobrý

dobrech

dobrém

dobrý

dobrech

dobréma

Pídavné pisvojovací má krom tvar: sósed, sósedova,

sósedovo, sósedovu (akk. sg. f.), sósedovi (í), sósedovy (nom.
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i akk. pl. m. a .) všecky ostatní dle vzoru dobré: sósedovýho,

sósedovýmu, sósedovech a t. d.

Stupování jmen pídavných, nehledíc k zákonm hlásko-

slovnýra, jest pravidelné: pkné — pkéší, teplé — tepléší,

dobré — lepší a t. d.
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Množ. 1.



— 26
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zlínským, s tím toliko rozdílem, že d, t, n mkí se v nicli

toliko na Holešovsku : bua, plea, va leha, seda a t. d. Na
Záhoí slyšeti také valašské tvary: feknaci, kleknaci a p.

4. V príestí inném rozlišuje se rod v množném ísle

toliko na Záhoí: chlapi byli, ryby byly; jinde se vyslovuje

stejn.

Pozn. Optovacího slovesa slovensko-valašského lozit ha-

nátina nezná; užívá za n jako jazyk spisovný trvacího

tvaru 1'íz.

I. tída.

1. Vzor výst^ vedu.

Indikativ

:

Imperativ

:

Pechodnik :

vedu ved veda (veda)

vedeš vedte Infinitiv

:

vede vedme (my) výs
vedeme (my)

vedete

vedó

Piestí inné: vedl, vedla, vedlo.

Príestí trpné: vedené, vedená, vedený.

Dle vzoru toho asují se všechny kmeny zavené až na

odchylky hláskoslovné : íst, hníst — hntu, klas, kras,

kvýs — kvtu, mýst, plíst, pís (past) — padu — padl,

rst — roštu — rsti; — hryzf, tíst — tasu, výz — vezu,

moc (moc) — možu, pýc (pýc) — peu, íct (íc), síc, (sic),

týc« (týc), tlóct (tlóc) — tluu, vKct (vlíc); — pja (pít) —
pnu — pni — pjat — pjaté, zaat (zaít), najat, af, (tíf) —
tnu — al — uaté (utité), žat (žít) — žal — žaté (dožité),

vzít (vzat) — veznu — vzat — vzíté; — dít (du, deru),

mlet, mít — mu, prostít, vít.

Kmen žeh má tvary: rožat (rožít) — roži, rožete — rožal,

rožaté (rožít').

Kmen zab pestoupil do tídy V. : ozíbat — ozibe — ozíbalo.

Za tisf užívá se obyejn tepat.

Sloveso ít (jít) má tvary idu (du) — di, dte — ida, da

(ida, da) — šil — pudu (pjdu). .Ve složeninách: pindu, dondu,

vyndu.
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2. Vzor hryf^ kryjv.

Indikativ

:

Imperativ

:

Píechodník

:

kryju kre kryja

kryješ krete Imperativ:

kr^je kréme (my) kry
kryjeme (my)

kryjete

kr3^ó.

Píestí inné: kryJ, -a, -o.

Píestí trpné: kryt, -á, ý-.

Dle vzoru toho asují se všecka slovesa kmene oteve-

ného až na nkteré rozdíly hláskoslovné, zvlášt v imperative

se vyskytující (viz str. 15.): pM — pleju — pl — plel; bi —
bi (bí), hni — hni, K — leju — le, pí — pí (pí), ši — si

(uše), vít — vju — vje — vil, žít — ži (užé); — du, ku,

plu, plu, my, ry.

Sloveso sme má v 3. os. mn. smjó,

II. tída.

Vzor tahnóf^ tahnii,

Indikativ

:

Imperativ

:

táhnu táhni

táhneš táhnte

táhne tehnme (my)

táhneme (my)

táhnete

tahnó

Píestí inné: táhl, -a, -o.

Píestí trpné: táhnuté, -á, -ý (tažené).

Pechodník

:

táhna (taha)

Iníinitiv

:

tahnó

Indikativ

:

slyšem

slyš'š

slyše

slyšéme (my)

styšéte

slyšijó.

III. tída.

1. Vzor slyšet, slyšém.

Imperativ:

slyš

slyšte

slyšme (my)

Pechodník

:

slyša

Infinitiv

:

slyšet
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Píestí inné: slyšel, -a, -o.

Píestí trpné: slyšené, -á, -ý.

Dle vzoru tohoto asují se slovesa, jejichž kmen se koní

souhláskami z, s, z, š, í, I, : mrzef, vise, leže, prše, kleef,

boret, hoet, a t. d. (viz str. 12,).
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IV. tída.
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Ví. t í- i d a.

Vzor kupovat, kupujv.

Imperativ

:

kupuj

kupujte

kupujme (my)

Indikativ :

kupuju

kupuješ

kupuje

kupujeme (my)

kupujete

kupujó.

Píestí inné: kupovai -a o-.

Píesti trpné: kupované -á -ý

Slovesa bezpiznaká:
Imperativ,

de

dete

déme

dal -a -o.

dané -á -ý.

povz
povzte

povzme (my)

jez

jezte

jezme (my)

Pechodník

:

kupuj a.

Indikativ

:

1. dám
dáš

dá

dáme (my)

dáte

dajó.

Píesti inné
Piestí trpné

2. vim

víš

ví

víme (my)

víte

védijó (vijó).

3. (j)ím

a)íš

(jjíme (my)

(j)íte

jedijó Q-ijó}.

Tvary vdijó & jedijó jsou všeobecný; vijó
se jen v nkterých osadách (v Záhlinicich).

4. su, nesu bu
si, nesi bute

Pechodník

;

daja

Infinitiv

:

da.

vda
vd
povdl -a -o

povdné -á -ý

jeza

jes

jedl -a -o

ježené- á- ý.

^ jij<^ vyskytují

buda (bua)
by
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je, néni budme bj^l, -a, -o

zme (zrny), nezme (nezmy)

ste, neste

só, nésó.

Nkteré pedložky, píslovky a spojky.

Nkteré pedložky rozšiují se tu a na Hané vbec pí-
ponou vá: podlévá, vedlevá, skrzevá, kolevá, kromvá, protivá,

kvlivá, stranivá.

Píslovené tvary zvýší, zdélí a t. d. znjí po hanácku:

šéó, zvešó, zdýló, stáó ;
— kradó = úkradkem.

S náeím slov. a val. spolený má toto podeí píslovky:

hen n. hyn, to, toka = nedávno.

Jenom má tvary: enum, jenym, enym, enem

Komparativ píslovek rovná se komparativu pídavných:

Dnes je pkéší, tepleší, chladneší a t. d.

Spojka jestli má tvar lesí. Za slov. val. také jest taky.

Na Záhoí obecná je lašská spojka bai (= i): Otec bai

matka mu umeli. Bai ty o tem víš.

O Pánu Bohu.

1.

Kdysik šil Pán Ježiš po ddin a viét tam starýho

žebráka plakat, akorát dyž vycházel z vrat velikýho gruntu.

„Pro pláeš, staeku?" ptá se Pán Ježiš.

„Och, Pane, mám hlad a nemožu si vyptat kóska chleba.

Všady majó selky prácu v konopjách, každá m odbévá, že

nemá hdy a žádná nechce si vzít tolí asu, co je teba ukrojit

kósek chleba" — naíkal si žebrák.

Pán Ježiš mu ekl, aby chvilku pokal a sám šil do

gruntu, co tamodtád ped tem žebrák vyšil. Selka z dívkama

vázala konop do otýpek, chystali jich do moidla. Pán Ježiš

prosil o kósek chlebika. „Ale, to se s vama mch roztrhl!

jeden za druhem I Dte, dte — nemám hdy vám slóži!" do-

žhrala se na nho selka, a dyž Pán Ježiš pece prosil, že ji

Pámbu nadle, co dá chudobnýmu žebrákovi, rozkekla se zlostn

„Nepotebuju vašeho klábosení, nedostanete nic — skrz vás

práce nenechám !"

3
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Pán Ježiš odešíl z teho gruntu a šil do druhýlio, ale tam

se mu nedailo Tepší. Tak ho selky odbevaTi v každ.ým staveno.

Tož Pán Ježiš ekl selce, u keríí ptal naposledy : „Pamatujte,

od vilka budete mevaf. pi konopjách za trest z jedné' práce

dv." Potem odešíl z ddiny vezna žebráka s sebó.

Od tíí doby prii se musijó konop trhat na dvakrát —
naped poskoný a potem hlavatý.

2.

Za onoho asu, dyž Pán Ježiš chodil ze svatem Petrem

po širokým svt, pihodilo se im na cest Tedaco. Hdysi pišri

na noc do ddiny, hde jim dlóho nihdo nechtl dat nocleha, až

se pece našil sedlák, co jim dál nocleh. Poruil pacholkovi,

aby jim ustlal v pistodlku na slám, a eše než odešli spát,

dál jim dobro veeru, Petrovi, kee se zlobil, že jim nihdo

nechtl dat noeha, se to velice lebilo, a v jednm kusí

ho chválil.

„Jenom chval, Pete, tak, abys nepechválíl," povidá mu
Pán Ježiš.

Sotva se ráno trochu šeilo, už se pihnala chasa do sto-

doly. Petr se probudil z pknýho sna a velice ho mrzelo, že ho

sedlák tak skoro zhurkál.

„He!" zakekl sedlák, „zhru, vy nocležnicí, neochmárete

se a podte nám pomoct! Hdo chce jest, mosé aji dlat!"

Petr se ani nehébál, dyž vidl, že se mistr taky nehebe.

Chasa dala se do mlácení ; dyž omlátili ti sázky a pozvytípali,

povidá sodlák: „A co, máme my ty lenochy tady nechat spát?

Dyž se najedli, at dó pomoct! Di, Jurko, a pizni teho krniho

po bet !"

Petr ležel na kraji a tož dostál cepem po zádech. Ale ani

netikl (nešpetl) viza, že Pán Ježiš se nehebe.

„Ale ti spjó jako snopy", ekl hospodá a mlátili zas dál.

Tu pošuškál Pán Ježiš Petrovi: „Pete, pelehni na moje místo,

dyby pišil sedlák, abys ty nedostál zas." Petr poslechl rád,

boleli ho záda eše od prvního udeení.

„Ale ti spjó jak duby", dopálil se sedlák, „dyby jim hrom

do ušíí tlókl, nebudó slyšet! Pokete, vil' piznu teho druhýho,

snad ten se pohne."
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Jak íekl, tož tak udlal. A protože víl Petr ležél tam,

hde ped tem Pán Ježiš, tož dostál on zas znov, a to poádn.
Neíkal nic, aíe si myslil : Je to pece pkná vc, dyž vi lovk
nco naped; može se ledaemu zlýmu vyhnó.

Sedláka už omrzelo jich budi, nechal jich Teže, ale k sní-

dáno už ich nevolal. Nocležnicí se pkn potichu z pistodlka
vykradli. Cesto haél Petr sedláka v jednm kusí, ale Ježiš

mu zas povidál: „Pete, co nemožeš chválit, tož neha."

Lovšice u Perova. Pepsal prof. Jos. Bartocha.

e msta Holešova, ddiny Žeranovic, od Holešova

V/., hodiny na jih vzdálené, a msta Bystice pod Hostýnem

v nejednom vzhlede podstatn se liší od ei osad okolních,

majíc nkteré znaky spolený s náeím valašským a slovenským.

1. Dlouhé i je ve všech slabikách isté a nepezvukuje se

nikdy v é: híísta, líce, kíž, kídlo, píhon, v zim, šípek,

rohlík, nožík, okín, pálím, vozím, nosím, vaím, kleím, u dveí,

moc pentlí, kozí a t. d.

2. Dlouhé ý trvá tolikéž nezmnno: býk, strýc, pastý,

pjxha, dobrých lidí, výmluva, výhra.

3. Za o podeí okolního jest '/ ve všech slabikách kme-

nov}xh i ohýbacích: dlúho, lúka, kút, dra, za našú stodolu,

tú ervenu ržú, kosú, krvjú, dvúch, k zelú, v zeM (v Žerano-

vicích) — k zelí, v zePí (v Holešov a v Bystici), nesu, volajú,

majú, mlátijú, pšú (v Holešov : píšu), sednut, padnut.

4. V Holešov a v Bystici oj ve slovech: kraj a hajný se

nepehlasuje ; v Žeranovících se pehlasuje v éj: kréj — kraja,

héjný.j

5. ej pvodní i pehlasováním vzniklé trvá nezmnno

:

vejce, nejlepší, teplejší, néjsií, zlodj, obyej, dj, volej, hej,

pej, ukréj si.

6. aii trvá v Holešov ve slovech: pauk, pauina vedle:

púz; v Bystici a v Žeranovicích : púk, púina, púz.

7. Imperativn koncovky ij, yj hlásky / neodsouvají:

bij, pij, ušij, užij, umyj, zakryj, — v Holešov: réj, zakréj

vedle: umyj.

Tolikéž neodsouvá se ./ v genit., dat. a lokále sg, fem.

skloíiování zájmenného a složeného: na téj zeenéj lúce, téj
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dobréj ženy. V Holešov: od mojéj sestry, iiašéj, bíléj kozi;

v Bystici a v Žeranovicích: naší bíléj kozi, od mojí sestry.

9. Proti tvarm a slovm okolních osad- vdijó, jedijó,

umjó, spjó, lesi, enym jsou v Holešov, v Bystici a v Žerano-

vicích: vijú, ijú, umijú, spijú, jestli, enom.

10. VHolešov rozeznává se sice / a Z': uhel— uheT, plu—
pTu, škola — do skoty — ve škole, ale ne tak dsledn jako

v okolí. Za ei leckdy vyznívá I za í', jmenovit na konci slov

a ped souhláskami: vil, topol, kostelník, znalci, lampa. Odtud

se sousedé Holešovanm z toho posmívají vtou: Na Holajce*)

u Polášk lampa pluskla do kelu (= na Holajce u Polášk
lampa pluskla do kelu). Za hlyboke sousedních osad vyslovuje

se v Holešov hliboký.

11. V Holešov íká se: pt rynsk}', za 30 rýnský atd

V ostatních kusech e tchto tí osad shoduje se s pod-

eím sousedních osad nahoe vypsaným.

Ee,í mésfa Perova s pedmstím Dlážkou odlišuje se pod-

statn od podeí všech osad okolních, pimykajíc se svým zá-

kladním rázem k náeí lašskému, se kterýmž má spolený:

pízvuk polský a nedostatek dlouhých samohlásek. Novjší dobou

ráz tento v mst samém ovšem školou mizí, a mluví-li kdo

v mst po stáru až píliš zkrátka, tážou se ho : „Což si

z Dlažky, že tak zkratka zatrhuješ ?" Ale starší žena, která

mi to vypravovala, sama vyslovovala všecky slabiky zkrátka

s pízvukem na pedposlední slabice. Sousedé napodobují e
Perovan rozlinými vtami, na p. : „Kde su pamama? Šli do

zahrádky na karlatky".

Také lokal jedn. skloování zájmenného a složeného v rod
mužském a stedním rovný instrumentalu jest pvodu lašského

v tym hustým lesí, za tym hustým lesem.

Mimo to liší se e perovská od okolní hanácké v tchto

asi kusech:

1. Dlouhé ý se nemní v e, ale ovšem krátí: byk, strýc,

pastý, dobry lovk, dobryho lovka, dobrých lidi.

2. Za o podeí okolního jest u (místo ú) ve všech sla-

bikách kmenových i ohýbacích: dluho, luka, za našu stodolu,

*) Cás Holešova.
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puz, puk. — Vzor znanieuí v dative a lokále jedn. ú (ó) pe-
hlasuje v ': k zeli, v zeli.

3. Hláska j se pravidelaji vysouvá než v podeí okol-

ním: doi, i (jí), iju, piak, plavka.

Slabika qj se pehlasuje v ej a trvá, jakož i pvodní ej

nezmnno: zavolej, dej, nejlepší, olej, zlodj.

5. Imperativní koncovky ý', yj hlásky / neodsouvají : bij, šij,

zakryj.

6. Tolikéž neodsouvá se j v gen., dat. a lok. sg. fem. sklo-

ování zájmenného a složeného: tej dobrej ženy, na tej zelenej

lue. —
7. é (ie) se úží v ý, i, ale krátí: nyst, vys, liz, dyš,

kryv, chlib, hlista, kliše, prstýnek, okýnko. — Neúží se v ís-

lovkách íadovjxh: šestý, sedmy (šíste, sídníe v okolí) — tak

i osmy zstává nezmnno proti okolnímu sme.

8. Tvrdé a mkké I rozlišuji se jako v okolí, jen ve slov

líska jest í mkké (m. Jyska).

9. Za tetí osobu množn. okolního podeí ajó a ijó jest

v Perov aju a iju: daju, voiaju, chodiju, uiju se.

10. V Perov se mluví: gdo, negdy, težika, jeslí, —
v okolí : hdo, nehdy, lužika, Teši.

V nkolika osadách na Kromižsku, jež k oblasti tohoto

podeí náležejí, jeví se nkteré zvláštnosti a odchylky více

mén podstatné.

V Popovicích a Šelešovicích zní každé dlouhé á zvláštním

poloviním zvukem mezi d a o, více ke zvuku d se kloníc:

šátek, svátek, pás, kráva, tráva, na hruškách, pomeškáš, nádoba

atd. V5'slovnosti této sice v celém ostatním okolí není, shledá-

váme se s ní zase až v etných osadách na Brnnsku.

2. V Lutopecnech, Popovicích, Ratajích, Vážanech a

v Drahlov pisouvá se ku genitivu množn. v w a pídavnému

pisvojovacímu souhláska m : pt grošm, nemá volum, do svátkm,

byl sem u Sedlákm, u sósedum, chlapec Vrzalm, ue
kovám.

3. V Popovicích, Soblicích, Vžkách, Ratajích a Tšno-

vicích zamuje se ch souhláskou k ve slovech: kvála, kvalit,

kvíla, kvíTka.
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4. V Popovicích, Lutopecnech, Soblicích, Zlobících, Boja-

novicích, Jarohííovicích, Vážanech, Drahlov, Vžkách, v Hu-
líne, Bilanech, Plešovci, v Biest, Žalkovicích, v Bezmérové,

Hradisku, v Chropyni 1. osoba mn. má koncovku my (m. me):

dámy, volámy, kópímy, podmy atd. Sousedé na Holešovská

posmívají se jim z toho vtou: „Nadrobili zmy si do misy a

yylizdXi zmy [si",*)

5. Závažnjší rozdíly jeví se v nkolika osadách na jiho-

západ od Kromíže ke Zdounkám. Jsou to jmenovit : Rataje

Vžky, Selešovice, Zlámanka, Sobsuky, Lhotka, Milovice, Újezd-

sko, Divoký, Tšánky, Zdounky, Cvrovice, Troubky, Ntice,
Zborovice. V osadách tchto 1. infinitiv vyzvukuje v í: nj-st,

sednót, ležet, kópit, volat, kupovat atd. 2. Dlouhé i po sou-

hláskách sykavých tvrdých i mkkých a po a ?" mní se celkem

v e, jak svrchu vyloženo, ale v genitiv množn. a v indikativ

praes. sloves III., IV. a V. tídy trvá nezmnno: kozí, kozí,

nosí, - nosím, vozím, hoím, pálím, máím atd.

3. Sloveso vidti má indikativ jako v jazyce spisovném:

vidím.

4. Pídavné jméno pisvojovací tvoí se i od vlastních jmen

adjektivních : Novotné — Novotn, Konené — Konen; to

však dje se i jinde, zvlášt na západní Morav.

Mstská mluva kromižská má vedle svého rázu polohaná-

ckého i prvky slovenské.

Ty jeví se jmenovit dlouhým ú: budu, za našú stodolu a

dvojhláskou nu ve slov pauk, pauina. Dlouhé ý mní se v e:

dobré, dlúhé; i trvá nezmnno: kuím, prší; infinitiv koní se

na . volat, kupit, ležet atd

Osady: Roštín, Kostelany, N. Ves, Cetechovice, Zástízl,

Stílky, Koryany mají náeí slovenské.

1. a se nepehlasuje ani jinde, ani jmenovit ve slovesech

V. tídy vzoru házeti : svázat, zabíjat, stavjat, utrácat.

2. V Cetechovicích staec TOletý mluvil: nést, vést, lézt,

dobré pivo, dobrého, dobrému, o dobrém, ženy 401eté již: nýst,

výst, lízt, dobrý pivo, dobrýho, dobrýmu, o dobrým. Tak i ve

) Jako se v takových posmšných vtách, obsahujících význané od"

chylky sousední mluvy, obyejn upilišuje, tak i zde tvar „misy" pibásnn;

mluví se tu jako jinde do míse.
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Stílkách rozeznává se „starší" a „mladší e". Ve jménech pod-

statných však se vbec é úží v i a ý: chlíb, mlíko, dýš,

krýv atd.

3. i se nekrátí a jest jako i vždy isté: pondlí, Tístí,

dímat, žito, speina a t. d. — i se neodsouvá ve slovese idu\

4. ?/, // se nemní: ryby, pysky, miýn, strýc;

5. o se nemní v ve slovech: koza, kozre, noša, stoj

kroj, podoj a p.;

6. u je isté: budu, chalupu, dušu. —
V Cetechovicích je slov. mose, ve Stílkách han. muset —

M se méní v z/ ve tvarech : byd — byte, bya (slov. buda = jsa);

ú zní u výslovnosti, jmenovit starších lidí, jako slouené

ow: za chalupou, stowpj, tow, dro?'žky, dvowma, v zelow,

v booM;

7. se nekrátí: stl, rža.

8. V Roštín a v Cetechovicích je slov. dvojhláska au ve

slovech: pauz, pauk, pauina; ve Stílkách: púz, púk, púina.

9. Téžeslabiné q/ \y imperative se pehlasuje v e'/; toto

pak jakož i pvodní e/ trvá nezmnno: volej, déj, oléj, nej-

lepší, néjsu, viléjší. Taktéž zstává nezmnno éj ve skloiío-

vání zájmenném a složeném : z našéj biléj husí, na téj v ašé

lúce, mojéj starej matce.

10. Dlouží se a) e v podstatných : kamení, stavení a p. (viz

Dial. I. 8), erný, ert, — ale cera (slov.^céra); h) o ve slove-

sech: dojit, rojit, honit, zvonit a p. — ale: pod dom5(slov. dóm)

(Dial. I. 8); c) íslovky adové: šístý, sýdmý, smý.

11. Tvrdé a mkké I se rozeznává: uhel — uhel', škola, do

školy, ale lokal ve Stílkách: ve škoíi. V Koryanech jest

jedno /, více mkké než stední. Mkké jest tu všudy I ve

slovech slza, žlutý.

Dlouhého I a r není: vlek, vrba, vrtat, poprchá.|

Ve Stílkách se mní t v fc ve slovech: klustý, klúct?

klait;

j v násloví se nevyslovuje: ikavec, íme — ijú, iskra a t. d.

7 se nevysouvá ve slovese pjdu.

12. Lokal jedn. mkkých kmen muž. v Roštín a Cete-

chovicích je na i: v hrnci, na kíži, na vozí, v lesi — ve

Stílkách na w. v hrnc, na kíž, v lesu, na vozu.
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Dativ nin. koní se na om, lokal na dch^ ech: chlapom,

telatom; vtákách, stromech, telatech.

Pídavné prisvojovací vyznívá v H'. Dchafík, súsed,

v Koryanech v fij.

Dativ i akk. zájmena já jest mné.

Zájmeno ten se sklouje takto:

1. ten—to, tá ti ty

2. teho téj tch
3. temu téj tem

4. teho—to tú ty

6. tem téj tch
7. tým tú terna.

Tak se sklouje též kdo a jeden v ísle jednotném ; v ísle

množ.: jedných, jedným a t. d.

13. 1. osoba jedn. a 3. množ. zní: vedu — vedu, maluju

— malujú, volám — volajú, dám — dajú, kleím — kleijú,

mlátím — mlátijú, vím — vijú.

Optovací tvar slovesa lézt je slov. lozit, slovesa jet han.

ježdat.

II. Perov, Kojetín.

V ostatních osadách na Perovsku a na sousedním Ko-

jetsku mluví se podeím jiným. Pohraniní osady tohoto pod-

eí jsou

:

Pedmostí, Radslavice, Osek, Veselíko, Lazníky, Penice,

Kokory, Majetín, Bolelouc, Brodek, Citov, Rakodavy, Vérovany,

Biskupice, Otonovice, ehovice, elice, Klenovice, Obdkovíce,

Tvorovíce, Uhiice, Kojetín, Lobodice, Troubky, Císaov,

Rokytnice.

K oblasti tohoto podeí náleží také krajinka na jižním

Kojetsku, jejíž pohraniní osady jsou: Hruška, Nmíce, Vico-

mice. Dlouhá Ves, Vitice, Dínov, Tetetice, Popvky. — Pod-

statný rozdíl mezi obma krajinami jest, že v krajin první {A.)

iníinitiv má mkké f: volat, hoet, ku, nyst, v druhé {B.)

tvrdé t: volat, hoet, kut, nyst. Jiné, mén dležité rozdíly

budou na svých místech vyteny.
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Samohlásky.

1. Neprehlasované a trvá celkem touž mrou jako v pod-

eí I: tis {A.) — tást (B,), pis — pidl, roži, uti. žit —
žnu, dožitá, zai — naité, vzi, pja (Klenovice), — uat, žat,

zait, vžit, pjat (Némice), — pja, a — zetii, vzat (Ped-
mostí) — hi — hii (ohi — ohilj, pi — pil, smit se —
smil se, zapiha.

Slovesa V. tídy vzoru házeti mají tvary jen nkteré
neprehlasované: veeaf, vša (všude) — zabíjat, stiíat, po-

pijat (B.) — jinde: zabíjet, popíjet, stíTet, — pobízet, krájet,

vracet, vplácet, vhánt a p. (všude);

2. n mní se v u ve slov luskomin.

3. Kvantita samohlásky a je táž jako v podeí I.

e, é — , ie.

1. é (ie) se úží vy, i:

a) v kmenech jmen podstatných: chlib, chlív — chlíva.

Tik, mTíko, polívka, kliše, veir, v lít, dyš — dyša, ryž —
rži, prstýnek, kamynek, dynko, putynka, dryv, myno, pyro;

b) V koncovkách adjektivních : dobryho, dobrymu, o dobrým,

po druhy, po tvrtý a t. d;

c) v íslovkách adových: šiste, sídme, v. šesté, sedmé

(Pedmostí, Vrovany);
d) v infinitivech sloves I. tídy kmene zaveného: nyst,

vyst, vyzt, Tiz, kvyst, hryst, pyct, týct, síct, vTíc;

e) ve slovesech optovacích: Titat, lihat, obíikat, pykávat,

nalíza a p.;

/) é ve slovese není (= není) mní se v e: neni;

1. é se nedlouzí v týchž slovech a tvarech jako v pod-

eí I. (str. 11, 2.);

3. tvrdne v týchž slovech a tvarech jako v podeí I.

(str. 11, 3.). Mimo to v pádových koncovkách slova zem: do zem,

pl. zem, a v tvarech slovesa Imys: hntu — hneti — hntené,

ale pohntat se

;

4. se seslabuje v i v lokálech: na náspi, v izbí, po

eesti a v pedložce vedli (Némice), na Bevi (Pedmostí), ve

slov šinky, šink a v píestí šil (iít).
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i, í.

1. Po f\ , z, s, c, é, 8, mní se i ve zvláštní, velmi

zúžené e podnebné (), t. j. v ?*

(y) zbarvené zvukem <•.

a) v slabikách kmenových: led, lest, hléua, plske (slov.

pliskýr); heb, ket, ca, kéve, kopiva; zéma; sela, sro-

tek; cgán, cébola, czi, lacnši; žd, žéto; šroke, Šmon,
éste a t. d.;

b) v pípon ina, inec: perena, kozna, psna, kožušna,

husnec, mušnec, kunec, koblenec, — vedle toho kravnec

(slov. kravinec)

;

r) v genitivé, dative a lokále sg. fem.: do noc, do e,
k polc, v pece, na vež, v ruž a t. d.

;

d) v infinitive a píestí inném sloves I. a IV. tídy:

žt (žju, ale: žit — žnu), št — šju — šel, pál, kó,
voz, nos, slóž, tš, to a t. d.

V komparativ šerši jest e isté.

V pípon pi na Kojetsku ?' se nemní, na Perovsku

pechází v ž: pišii — pesil (venit).

Proti eskému ? vyslovuje se y ve slov hostynec.

istého dlouhého í v podeí tomto není ; každé i budto

se mní v e, t. j. é velmi zúžené, že tém pechází v i, ale

pece od nho zeteln se liší, nebo, a to mnohem astji,

krátí se v i.

1. i se mní asto v e po l\ i\ z, s, o, ž, s, f, a to

:

a) v slabikách kmenových: klen, blen, hlesta, 1'ece, Testi,

blezko, bíežit se, podlek (punochy k ervenícím), Téhit se,

slebi, 1'eza, bleská se; kež, kedlo vedle: di, híb, hich,

idke, tiska, kísit, diví, ídit, íkat.

V pípon pí [í se zpravidla krátí: piklad, písada,

pisahá.

Proti spisovným tvarm klí, líto, líbati, plíce jest i v pod-

eí tomto kló, Toto, Tóba, pTóca (viz str. 11) — vedle

kli (B.).

V kmenových slabikách zí, s?, cí málo kdy se í pezvu-

kuje, vtšinou se krátí: v zem, sí, cen, císa, dvacítka, cítit.

Pravidelnjší je pezvukování v kmenových slabikách zí,

Ší, H: žedlo, žebrovat, ženat, šepek, podšeka, ehat, est, eta

;

ale: i (cujus), žiže;
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h) V zdrobovacích koncovkách ík, í/ek: rohlek, Telek,

truhfek, VacuTek, Zapletalek, Skácelek, špendTek; žebek, sta-

eek; vozek; psek; kežeek, nožek; košek; plášek, Fuek;
cecek. — Po ostatních souhláskách i se tu krátí: cWapik,

siavik, chodník, koník — koníek, mladík — mladiek, ervík,

puntík, Hubík a t. d.;

c) v koncovkách ^n, inek: velen, okenek;
d) v genítív mn., a to i po jiných hláskách, jmenovit :

škatule, tabule, pentle, pole, koze, beze, duše, zeme (v-, zemje),

dae, stešn, ece, zde, koste, pece, ovce, korotve, psaiie, ká-

zané; — ale klubko nití, pt štvrti, moc lidi, dti a p.;

e) v instr. jedn. zájmena on: s em;
/) ve slovesech optovacích, hlavn po z, s, ^; ostatek se

ki'átí : uževat, požea, vševa, oševat se, peta, zaena,
šepat (zwicken) — šipa (spalten); — zaplítaf, poTiva, na-

liza, vtípa, tískat, stírat, íkat, dopivaf, voziva, nosívat,

kleivat, honiva, krmívat, potírat, zapírat, pojídat, chodívat,

povídat, vzvídaf a t. d.

2. i se nemní v slabikách vytených v e, nýbrž krátí v i-.

a) vzniklo-li zúžením z é neb d (ie): chlib, Tik, chlív

mlíko, polííka, slípka, límec, líska, slíz, kliše, kolíbat; hif,

pít, okít, smít se, pisf, zapihat, ozibnóf, uviznó, vsiknóf,

dosíha;

h) v koncovkách vzoru znamení: obili, zelí, uhlí, boí,

hloží, pchái, olší; — ovšem také ve všech jiných slabikách

tohoto vzoru: stavení, kázaní, králostfi, pokušeni a t. d.;

c) ve všech koncovkách jmen pídavných vzoru dobrý a

dnešní, v nichž se vyskytuje i: zlí, dobí, nebozí, bosi, daleci,

hluší ( ldi ), Božího daru, husímu pei, hovzím masem, komáího

sádla, koií hlava a t. d.; — ovšem také ve všech jiných

slabikách tchto vzor: chudí, tlustí, slabí, hlópí, známi, hodní

(ldi), dnešní de — a v komparativech i superlativech: lepší,

horši, nepkeši a t d.
;'

d) v indikativ sloves III, IV. a V. tídy vzoru házeti:

pálím — pálíš — pálí — pálíme ~ pálíte — pálíjó, modlím se,

mslim, vaim, koím, vozím, nosím, složím, šlšim, pokosím,

moim, toím, vnášim a t. d. ; ovšem také ve všech jiných

slabikách tchto a p. sloves: umím, chodím, letím, topím, trefím,

povím, spím a t. d.

;
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e) V iníinitivé sloves I. tídy kmene zaveného: díit, miif,

ti, vit, prit se, ic, zai, uti, jit a p.

3. Ve všech ostatních slabikách kmenových i ohýbacích

í se krátí, na p.

:

a) v kmenových slabikách: ní: hnízdo, poníži; — d/, íí;

dílo, dit, dítka, divám se, díl, tin, tiži; — 6é, p?', mi, vi^ jí:

bída, bíle, pi, pisek, písmo, spíš, smích, mira, chvila, kvítek,

víra, jidlo a t. d.;

b) v pádových koncovkách: na saních, pt dni, koní a p.;

c) v píponách íc, íek, íko a j.: zajíc, krajíc, msíek,
stevíek, chlapíek, políko, psáníko, nebíko a t. d.

Proti eskému í jest ý ve slovech: cedýlko, andýiek.

i se odsouvá jako v podeí I.

1. Každé y se mní ve vysoké, velmi zúžené e, t. j. e,

jehož zvuk pechází v y, ale pece od nho dobe se rozeznává:

rb, peské, léko, mš, raké.

V isté e mní se y toliko ve slov mená (=== mlyná).
Také y zástupné mní se v e, a to a) v 1 os množn. indikatívu

a imperativu: dám, voíám, pom atd, 6) v pídavném hl-
boktí (y — u), v píslovci hn, henka (na Záhoí hyn =r hen).

2. ý mní se v é, t. j. v é velmi zúžené, jehož zvuk pe-
chází v ý, ale pece od nho dobe se rozeznává: bek, paste,

píícha, strec, dobré lovk, dobrech ldi, vemluva, vehra, veska,

meli atd.

3. ý se krátí v týchž slovech jako v podeí I. a mní
v e: dna, kta, mdlo, tlo, bet, krt, mht, rt (str. 13, 3.).

o

1 Proti eskému podržují nkterá slova své pvodní o

jako v podeí I. (str 13, 1.): kozle, koza — kuža (B), noša,

mostek, kostka. — o se mní v u v indikativ slovesa rus

(rsti) : rstu, rusteš, rušte — imp. rus.

o se nemní v u v dative mn. : chlapom, stromom, telatom,

polom (jako v podeí L),

2. Koncové oj jmen podstatných a v imperative drží se

bud nezmnno: stoj, podoj, pokoj v. struj (A), bud mní se

v uj: poduj, stj, kruj, struj, pokuj, nebuj se (B).

3. o mní se v m ve slovech usmé (v. osmií), duIe.
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4. oj se dlouží v ój ve slovesech: dóji, hójif, stroji, boji

se a p. — ale: zvoni, honit a t. d.

;

o se dlouží v o ve slovese plóva (plovatiV

5. o mní se v a ve slov pabuda.

u, .
1. tt se nepíezvukuje a zní ist jako eské ?/: budu,

hubu, kup cukru.

2. u se nepehlasuje po mkkých souhláskách v i a ne-

dlouzí se práv jako v podeí I. (str, 14).

3. Za n (. ou) a pehlasované z nho í je všude o. Toto

o je isté dlouhé ó: dlóho, kót, lóka, dóra; za našó stodolo, tó

erveno ružó, k zeló, v boó, v okoIó, majó, volajó, mlátijó, pšó,

sednóf, padnóf.

4. Toto ó se krátí ve slovech kloc (Klenovice), ostava

Pedmostí).
o
u.

se vyslovuje vesms zkrátka: dum, muž, stul, ruža, vul,

sósedu chlapec.

au, aj, ej, ij, yj.

1. O dvojhlásce au platí, co povdno o podeí I. na str. 14;

2. aj téžeslabiné je toliko v nkolika slovech : háj, máj,

ráj ; ostatn se pehlasuje a pechází jako ej v e: kre — kraja,

hen, ged (gajdy = dudy), poleká (slov. polajka), hre.

Slovo lišaj pechází v lesí n. liši a jest rodu stedního.

3. Téžeslabiné ej pvodní i pehlasované z aj pe-
chází v e:

a) ve jménech podstatných i pídavných: cbe, obéene,

vece, stene, žlode — zlodja, ole, dobrode, — v. zlodj, olej,

dobrodj {B.)-

h) v pedpon superlativní nej
-. nelepši, nevic;

c) v imperative: de, zavole, nafe, uše, stavje, pe, poke
— i poky (Pedmostí).

4. Téžeslabiné ij v imperative mní se po z a *" v ,
ostatek v i: uže, še; pi, bite.

5. Téžeslabiné yj v imperative mní se v e: ume,

zakr;^ re.
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Souhlásky.

Spodobování souhlásek dje se touž inérou a týmž zp-
sobem jako v podeí 1. (viz str. 15).

Krom toho hláska v ped souhláskami temnými i po nich

mní se v ostré /': f kaple, f tst, fsiknó, f iše, difka, fera,

kft, kíit, k feei, k fám (ale: g vuTi, ne: k fuli!), mrtfé, otíiraf,

tfuj, darebenstfo, králostfi, síia, sfika, sfuj a p.

1, r, .
1. Tvrdé a mkké / i v podeí tomto zcela urit se

rozeznává; ovšem nezní ani tu obojí I tak jadrn jako v náeí
slovenském, valašském a lašském. Jen místy vyniká rázná vý-

slovnost tvrdého I, a ve dvou osadách — jediných to na celé

Hané i dále na západní Morav — zachovalo se bývalé

„obálkování".

Ve Viticích (u Moic) nkolik rodin „obalkuje", jmenovit

rod ezáv, a v Nmících rodina Jiíkova, vyslovujíce: byu,

vovk, huava, kuanica a t. d.: / zní tu zhruba mezi I sl u (v).

V sousedním Tištín za stará prý se také obalkovalo, nyní

však už toho není ani stopy.

i se mní v I' ve slovech slze, žlute (podobn i v nkte-
rých osadách na Slovensku). — V Pedmostí a okolí je hižica,

jinde rižica.

I se vysouvá v imperative: hed — hedte.

i se mní v tn ve slov vemblód (tak i v ostatní haná-

tin), v í" ve slov korovrat (i jinde).

2. tvrdne v r ve slovech uderf, kréda (jako v podeí L).

3. Platnost samohlásek má / a »• jmenovit ve slovech

klzke a hrske (slov. herský = hezkjO-

n, II.

1. n mkne v »? a jí tvrdne v « v týchž slovech jako

v náeí slovenském a valašském (Dial. I. 14).

V pechodníku pítomném n nemékne: šedna, lehna,

utna a t. d.

2. 71 mní se v m ve slov biím a stídá se pesmykem
s ve slov klofnek (knoflík).

3. í se vsouvá v slabiku tn: umn, mnch, mnl a t. d.
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d, d; t, .

1. V prechodníku pítomném (/ a se nemkí: kJada,

ida, veda, buda, pleta.

2. Dle obdoby podstatných vzoru kost a host mkí se t

také ve slov kest — ktu (Klenovice).

3. se mní v j ve slov svajba.

4. t se mní v A; ve slovech klušte, klóc, kla.
B. st se mní v š ve slovech chšu, chlašu.

6. t se vsouvá ve slov sedmikrástka (jinde sedmichrástka).

7. Za slov. natýsat (zvdav nahlížeti) je na Hané nasesa.

b, p; m; v, f.

1. h mní se v / ve slov frk, u u ve slov honva.

2. p se mní v h ve slov charba, v / ve slov fták.

3. m se mní v " ve slovech veznu, sedu, osn, senka (sem).

4. v se mní v 6 ve slovech sfáboln, pandrab

;

v se vsouvá ve slov blskfa (slov. pliska).

g, k, h, ch.

1. k se mní v ^ v námstkách a píslovcích: hdo, hde,

hdy a t. d., v g ve slovech pargan, zgóma, v ch ve slov
vtchnó.

2. ch se mní v A; ve slovech: kvila, kváta, kvalit, (Nm-
íce) katrne (Pedmostí).

3. sk ped i mní se v s, ck v 6: mužši, uherši, eši,
nmei, turei.

4. h se vysouvá ve slov pie (píhj^), piovate.

Ostatek o promnách souhláskových platí skoro vše, co

povdno o podeí I.

Skloování jmen podstatných.

1. Vzor holub, duh má v genitiv mn. u: holubu, dubu^

v dative mn. om: hoiubom, dubom; tak i: Klenovicom, Tforo-

vicom, v lokále mn. ech, ách : holubech, hadech, dubech, hodech,

po šíakech, ftákách, sedlákách, zemákách. — Pípony ock

v tomto podeí a dále na Hané a na západní Morav už

nikde není.

2. Vzor wímí, nuz má v lokále jedn. u (ovi): o muž (ovi),

na kónu, v kosu, na kolá, v Holomócu, genitiv mn. u, dativ
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ow, lokal dch: o chlapcách, miatcách, kosách, nožách. — Mandel'

má v genitiv iim. mandle.

3. Vzor obraz má v lokále jedn. n: v lesu, na vozu, na

obrazu, od Pedmostí k Lipníku é: v lese, na voze, na obraze,

v. na nosu; v nominative mn. «: obraze, voze, lese.

4. Vzor ok7io rovná se zcela podeí I. Jména na su a zo

mají v lokále jedn. u : v prosu, v masu, v železu.

5. Vzor pol^e má v lokále jedn. u: na poTu, v moru, mn. .
poIa — pole. Strniše (slov. strnisko) má v mn. . strniša.

6. Vzor stavení krom kvantity {i všude krátké) rovná

se podeí I.

7. Vzor procestji:

1. procestíi procestQa

2. procestQa procestíje

3. procestQó procestQám

6. procestfjó procest^ách

7. procestíim procestíjama.

8. Vzor rba, mn. rbé rovná se podeí 1. (krom y = )
V genitiv mn. bývá nkdy e: palme, hoTbe.

9. Vzor koza:

1. koza koze ()
2. koze (e) koze

3. koze kozám

4. kozu koze ()
5. kozo koze (é)

6. koze kozách

7. kozo kozama.

9. Vzor hvs:

1. hus huse

2. huse huse

3. huse husám

4. hus huse

5. huso huse

6. huse husách

7. huso husama.

10. Vzor starosta má v genitiv jedn. a v akkusativ mn.

starost, v akkusativ jedn. starostu, v lokále mn. starostách.
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11. Vzor duša má v dative a lokále jedn. duše, v genitiv
mn. duše.

12. Vzor zem

:

1. zem zem (zemn)
2. zem zemi (zeme)
3. zemi zemám (zemám)
6, zemi zemách (zemách)
7. zemó zemama (zemnama).

Dvee má v genitiv dve (Pedmostí),

13. Vzor kos má v genitiv i a (astji) e, é: kosti, niti

— pece, noc, nemoce, e, pst, — v nominative mn. i a

(astji) (e): niti, kosti -- koste, mast, malikost, hlópost
pece, noce, nemoce, ece, — v genitiv mn. i a (astji) e : niti,

štvrti, kosti ~ koste, mase, hlópose, pece, noce, nemoce, ece,
obrue, haluze. Úvrat zni tu óbraa.

Hosf má v genitiv mn. hostu. Lidi, gen. lidi, — lidom,

lidima.

14. Vzor mrkfa:

1 mrkfa mrk
2. mrkf mrkfe

3. mrkí mrkfám
4. mrkfu mrkf
5. mrkfo mrkf
6. mrkfi () mrkfách (fjách)

7. mrkíó (fjó) mrkfama (fjama).

Dle vzoru toho skloilují se: dykfa, pámva, plotfa, hóžva,

kotfa, koróba (korouhev").

1. Kryf^ 2. krvi, 3. krvi, 4. kryf, 5 krvo, 6. krvi, 7. krvjó.

15. Vzor híb, vyjmouc krátké i, sklouje se jako v pod-

ei I.

16. Ruke, nohe sklouje se zcela dle mn. rb.
1. O, uše, 2. oe, uše, 3. oám, ušám, 6. oách, ušách,'

7. oima, ušima.

Skloování jmen pídavných.

1. dobre-dobry dobrá dobi, dobry, dobry

2. dobryho dobré dobrech

3. dobrymu dobré dobrem

4. dobryho-dobry dobro dobry
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6. dobrým
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Stažené tvary: myho, mymu, me, mech, mema vyskytují

se astji než v podeí I. V 2., 3., 6. r. ž. slyšeti také tvar

moji: od moji mamnnké.
V množném ísle jsou také tvary prodloužené: mojech,

mojem (Pedmostí, Vrovany).

Dle mj skloují se was, vúš\ v mn. ísle: 1. naši — naše,

2., 6. našech, 3. našem, 7. našema, nebo : našech, našem, našema

(Pedmostí, Vrovany).
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asováni.
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Sloveso plouti má v infinitive plovat, v ind. pluju i

plovám.

n. tída.

Vzor tahnóf — táhnu:

Pech. : táhna.

Píestí inné: táhl, -a, -o.

Príestí trpné: táhnuté', -á, -y,

tažené, -á, -y.

Vedle zamkuó je také sloveso IV. tídy: zam, zamim,
zaml

III tída.

Indik.:
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prosíme

prosíte

prosijú.

Dle vzoru toho asují se všecka slovesa IV. tídy.

Indik.:

kácím

kácíš

kácí

kácíme

kácíte

kácíjó.

Kmeny neprehlasovaué (viz str 41) asují

dlati: veeám — veeajó, veee, veeaja
Sloveso krájet má tvary stažené i nestažené: krájím —

krájijó (kráju
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Slovesa bezpíznaká mají celkem asování totéž jako v pod-

eí I. Vím — vijó, im — ijó, su — só, nesu — neni — ne'só.

Pechodníky v tomto podeí jsou hojné a po moravsku

pravidelné: buda, veda, vezna, jeda, šedna, bža, klea, mláa?

voíaja, hraja, spja, kópja, okópja se, maluja, vda, jeza a t. d.

Sloveso lozi slyšeti jen porznu na Kojetsku; v Ped-
mostí je lašský tvar lazi, jinde se za užívá dur. Tiz. Zvláštní

iter. je v tomto podeí, i dále na Hané ježda (jezditi). Za

nelze je nelza jako v náeí slov. a val.

Nkterá píslovce a spojk3^

Tahle (= tamhle), za veda (za dne. Pedmostí), dávno —
nedávní, zaske (Pedmostí), jenem, juž — už, na vrchu (slov.,

val. hoe).

Komparativ píslovcí rovná se komparativu pídavných:

dnes je pkeši, chiadeši, tmavješi, až nás bude vice (slov.

vcéj).

Spojka jesfM má tvary: lesi (Obdkovice), esl (Pedmostí),

ešl (Tvorovice a j.).

Obecná jest v tomto podeí a dále na Hané i na západní

Morav spojka pak, ve slov., val. a lašs. náeí neznámá.

Uenec.

Znalé ste streca Clialánka? — Vrtite híavama, že né, a

není divu.-

Strec Chalánek ble eše piják z teho staryho poctivyho

braku. Pane, takovi už vmirajó, a ti fleši? — Dte s nmá — !

Už to de s kopca i s temato zbtkama starech obeju, a za

chvilu nenandete jedinyho poctivyho pijáka na cele požehnané

naše rovin . . .

„Hm, holeci, spise se iná pijávaio nežlvá fl; ale tehda

nám taky vaelé inši truk, než só t fleši patok Vpija
za starech asu máz kfasnicovyho lebo korbel, nco ste citil

v sob — fl? Je to hrušková vodika.

Staro prostijofskó ste juž ani nezastal. Z „novyho domu"

a od „zelenyho stromu" vozel ji formani plny fur až na esky
hranice a daleko do Valach.

Sak tehda se nevsedávalo v hospod den jak de od rána

do noc. Ve fšedni deii beval hospod prázny jako íl
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kostele — chéba ve ža, že si vpií sedlák ida s poTa máz, dva.

Vtahl pkn jeden po druhýmJenom se oMezl; k^vl na hospodsko

:

„Tož to tam ppište na rabusu" a šil.

Are v tó bozi nedla a ve státk bevalo v hospod nabity

— a pil zrn jak duh. Náš ková dal si sám vval vdro
kfasnicovyho, a nestal od štola, dokáí ho nevcódil do posledni

kapké; a nedal žádnymu ani obleznú z nho.

To blé inši ase! . . .

Dž se dlal obecni poádek, chodil policajt poádko od

sóseda k sósedovi a sbiral ich do hromad; — bevala dcky
v obecni hospod. Kazdech deset sósedu patlo k jednemu de-

sátku, a každé desátek dostal vdro piva. Blo teho do Pána
Boha, ale ani toTi se nepepilo, jak dž se vpóši setofske

rbnik ! — O tracht, dž se sftil v Prostijov špitál, ani nemluvja

!

Dž se dostal sósed na misto, musel dat pejem do obce;

chalupnik t vdra, štfrtnik pt a sedlák deset — poádek
musel b ve fšeckym. Fl se pženi ledajaké šuše do obce

a staré sósed ab mu smekal epicu.

Ale co, darmo tróst rozum

!

Tehda bl ai inši ldi než só fl. Dbste povsP na

naše chlapce fl keles, iake nosel naši stái kelesai, ukuckajó

se pod em. A pošlete fl štrapadesáte regement pšk do

Netálie — zstane vám ich polovic zhuru papuama než dond(')

k Prumlovu. M zm šl s princem Emilem pes Grác a pes
Uajboch bosk a protáhle zm celo Sardynskó f samým ohu.
— Kulk se nás ani nechtaT!

Fl só vojáci! Majó kfer jak pišelk a raná neni vci
(sleši) než z pukaa — jak dž chlapci bóciinú baranicó na

pkný ase. — Dž zm m naládoval a pustil šus, huelo to

jak z kusu od Holomóca až k Prostijovu.

Fl ide voják na vojnu, a mslite, že nezašil eše ani za

humna — a on už si nese obšit a je zpátk. Naše rob na nás

ekával tnást let a dž štrnáste rok docházel a karamádi se

vracel z vojn, teprov ekl Ane lebo Maryše : „Dfe, neeke
Francek tam Tezi dávno zhuru brado u Minia!" —

.lako dbch osobité slšel vkladat str'ca Chalánka. Šak

už só tam na pravd Boži — de jim Pámbu Tefky odponuti
— ale zpominám ich asto. Bl z tch starech vojáku a pijáku.
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Ale nebí ledajaké ošusta, blé dobríí hospodá: Grunt

iiir eše ze žudrem, po starosftsku spraven'. Stecha do-

chová ze schlopcem na seno. V izbi stálé veléky kachlový kamna,

za nmá pec, hde to drobjasko skotato. Kolem kamen béla

lafka a v kót u okna štferhranate stul s trnožím. Legáté mnlé
v lenochu vrezávany srdeka a na stn v kót visel obrázk
sfatch z barevnyho vosku lebo z papíru. Nad stolem na nitce

visela žlutá holubika, taky z vosku, — „duch sfate". — Okna
ble malý; na desce pod oknem ble járk. kerma voda štkala

do plechovch žbáneku pod desko.

Jako obdli sfoje zachovával strc Chalánek taky kruj

zrovna jak chodivale za mlada. Na hlav v zemn v 1'ít kulató

baranícu, — „je-1' Pámbu doma" se ji íkávalo — kožený plk
po kolena, blé barv teba hds erven', ale asem zašla

ervená barva a hrálé tak hodn do hndá. Pod kolenama blon-

caí stapce po bilech podTškách. Do parád bralé pkný ho-

1'ínk, po fšedn chodilé vim dilem bosk. KošuTa zavazovala

se i u krku i v zápstí na šurk. V íit chodivalé bez obleeni,

na zému mnl sóken burnus a celé Boži rok pukával z krátké

oderké. Ani déž odpíóval nevétahl ji z hub.

Hdo jich neznal a bl b jich poetal za nejakyho staro-

sftskyho hlópáka, bl b se v nich tuze zmell. Pane, ten

mnT za ušma! — Blé první, ker dal snka na študije, a

jejích Francek bl první panákem z cele ddin. Po Franc-

kovi šil na študije jejich Janek, ker šil na rechtoi-a, a tetí,

Vincek, dostal se ke štrece.

Dv chbé mélé: jednu tó, že si rádi zavdalé, ale n asto
— jenom tak ale štérékrá do roka. Po t blé zas dóbrra
hospodáem a klókl se lakama lebo ai pésó do ela: „Ale

Tomáš, slšíš, té sé lump — lump s! . .
."

Druhá chéba béla, že si zakládalé na sfoj chtrosti. —
Déž chodivalé chlapci na vagaci, strc Chalánek hned na n:
co se nauel f tch školách? Chlapci muselé pkn ven ze

sfojó uenosó ze zemnpisu, pírodopisu ba ai z vzdástfi.

Strc podchtl z teho 1'edaco, — nehdy si to pravda taky trochu

zmátlé. A déž zavdy rozevelé nekeró knížku študentovu a uvi-

dlé obrázk všeléjakch hadu, draku, lvu a inch tvoru nestch
— potom teprof s nmá nebvalo ani zbéti.
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Jedno veer vkiádal Francek, že hdes v Arábii našlé se

veléky ložska zlata, kery pe se tam kope jak u nás uhli —
a neni pre tam lédi, co b ho sbiraTé.

„Ježiš Marja", škrklé Chalánek z lžka, „matko, síšiš—
ani lédi tam neni sakfa, podm tam! — Slšiš, matko?" ..

A zabralé si Arábiu tak do hiavé, že jim žena ani za rok

zJato a sthováni z hlavé nevhnata.

Déž strííca popadl kfartál a déž tak už teti den v ho-

spod vsedávalé, bevaT sama modrost; zasedlé si do panské

sftnice meze nevzáceši host. Rikával: „Což m sedláci vim,
ale od pánu lovk podchtne ledaco chtryho."

Jedno veer zastalé f panské sftnice panáka, uitela,

dochtora, spráfca ze dvora, polesnyho. — Pešedle neoslechaja

se meze n a poslóchal chvilu.

Mluvilo se o pohod.

„Pkné požehnání na poli, chvála Bohu", pékévoval

panáek polesnymu.

„Pkné požehnání, jen aby to Pán Bh zachoval" pémastil

uitel'.

Stréc ChaTánek vétahlé oderku z kótka — nedalo jim, abé

se nepochválélé, že taky nco vijó.

„Ale co, — débé tak pešlé kobélké, jak bevajó v Azii a

tak nám to zežhralé!" — šprechlé do teho.

Páni mlelé —• méslim se jim strecova e nepodobala.

„Tam só takový ..."

„Jemen se zvlášt udail!" zamlóval jejich e polesné;

„jestli nezmokne, bude letos platit ..."

„Té kobélké licó jak brabci ; débé tak sem na nás ftrhlé !"

„Co je pravda, pane správce" prohodil zas velebné, „letos

dostanete pochvalu za výtžek ..."

„Ale víte, vé pane spráfi, v té Azii se té kobélké ijó jak

u nás lukše . .
."

Fšeci páni už zaenalé bé trochu nevrli: ale stréc Cha-

lánek nedále se mel a za nastalyho ticha vedlé sfó dál.

„Ja, só fšeléjaky potforé na tem sfét; teba déž zmé

leželé v Undin, tam bélo škorpiónu jak smetí. Déž taková zóžel

ušepla f patu, zernala vám jak frtoch a hned se dal do teho

brant. A nera do botu té mrché zarezlé; každé' deii stálo

f peelu, že má každé voják, než se obóvá, vétipa boté —
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tak se vám fšecko hemžélo škorpiónama. — Ale m zm si na

jednm postihlé: dal zm ho na buben, naspal do koleka

prachu a zapálel. Potfora! Nape hledal, kud b ufókl; viza?

že nemože nikad, džigl se sám žedlem a tak sel zlosó až

posil . .
."-

Páni sebó zaaT nemile vrt ; ale strec Chalánek mslerj
že se jim ten veklad tak lebi, a tož se držel dál' sve e:
„A vité v, pane spráfi, že drak ai lice ? — nevíte ? — D
to náš Francek povídal ... A jak se pozná, dž Teti, od ftáka ?

— Aha, tož tak ste chti a ueni páni a to nevité!?" — smil

se strec blažen.

Páni sebó jaks hnule, už ich to zaenalo domrzef. PoTesne

sebó nemile škubl, a dž se stre'c ChaTánek poád tak uše-

pan smil, odsekl jim: „Ale stakra, dž ste tak uené, tož

povzte, jak se pozná velrba samec od samice?" ...

Strec Chalánek se zaraze, jak b ich bl ten šór upchl

;

ve Franckovecli knížkách nic o tem neblo ! . . „Dt — d . .
."

zaar se zajika, ae dál' nemohr.

Páni se pod kužó usmivaF — a strec Chalánek jako po*^

ražen' cófal do šenkovné meze sósed. „Dáchant jeden, s jeho

samcem a samicó , .
." povidal si v duchu, „hned jak pndu

dom, podivám se na to do Franckov' knižk, d to tam

musi b , . . Ale temu chlapovi msTveckymu to nedaruju, a

db mn to mnlo stáf na t mce poTa . . . Temu to nepa-

siruju, to né!"

F šenkovni sedl za tabulu sám jak prst a zamsTer se. —
O brezce sedr Francek Zmrzek, staré šfarišer a karamád

strca Chaánka z Netárie. MnF chajdu chatrnó, db se jim

vtr jenom tak dos Tedajak do ni opel, hned b chudra blá
zhurii pácem — aVe piP jak do dchodu a rádi si porozprávr
o vojn.

„Na, zavde si, Tomášku, dt zm z vojn kamarádi" za-
nar rozpráfku psedaja ke str'covi Charánkovi.

„Di ra nedopaluja "

„Ae Tomášku, co mn tak zahazuješ a ucháš, d sem

taky bl v NetáHi ..."

Strec Charánek najedno sebó trh a zhurta skor, až

ZmrzFek Tekem odlet; ChaFánek se uhodir do ela, jako
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Že jim cosé napadlo, a skokem bžeré do panské sttnice.

Chudák Francek Zmrzl'tík samotní' popijePe.

F panské sfétnicé akorát pan poresne eos vékládal.

Mluvil jak je ddina bohatá, na pkným miste — —
„Ja což, Klenovice só jako msto — " skoel mu do eé

strec Chalánek. „Só tad panáci — (ukázale na velebnyho

pána a otreT palec leve ruk) — só tad uiteli (ukazováek

se zvihá), só tad dochtoi (tíeti prst se zvihá) — a sú tad i

heni . . .!" vkekl strec ukazuja na pana polesnyho.

Ten zbledl jako stna, všeci páni se mrzel, huboval a

zebera se tam ti. Strec Chalánek sedl jakob nic s oderkó

v hub, ale pod kužó se šui, povidaja si v duchu: „Na, já

ti dám samicu a samca !"
. .

Sotve panstfo odešlo, pebhle strec zas do šenkovn a

zrovna k milymu Zmrzlkovi. „Francku, Františku — na, zavde

si, t s mj kamarád, ai v Netáfíi bls .
."

„No tak viz es, Tomášku, že sem bl."

„No a sis bl, ale že nevis, jak daleko je z Tovaova do

Parizu?"

„No nebl sem tam, je pravda, a nemožu to vd, ale

sak t taky staryho erta viš !" bránil se Zmrzlek.

„Co? — já? — Já vim ai kolek je feTcajkmajstru v naše

monarchii!"

„T viš . . .
!"

„Devt, abs vdl, tróbelo; a majó na misto vzdiek
rstk na 1'imcu, viš t — ? A cisar pán majó taky lestek na

Timcu, ale felcajkmajsti ho majó špicama duIe, a cisa pán na

vrch špicó ... A viš pro ? — Proto že už nemože b pána nad

cisaa — viš t — ? Ja, ts bl v Netálii, cos tam vidl?"

„No a co t!?" mrel Zmrzlek. „Já sem bt pece na

koiiu a ts chodil pšk jako za volama!" —
„Nech si sem chodil pšk, ale u takovyho regementu

peces nebl, jak bl náš — pane, princ Emil."

„A co, ts musel cvacha blátem, a já sem si pkn sedl

jak pán!"

„Ja, ale dž zm pšf na misto a udlal se roztok,

zhodil sem tele a bác sebó pkn — a t se íl teprof pucuj

s kouskem . . .

!"
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„No, musels 1'ehnó, dt už nemohls na nohách sta,"

rechtalé se Zmrlek.

„T hlópe šfaTišero, dés nemnl ani ílént, jenom bi —
tés bet voják?"

„T sakra — Tomáš, nezlob, 1'ebo — !"

„Aíe co se budem domrzaf, pim ra" — dobróchal strec

ChaTánek.

Zavdaja si prohodil každé sem tam nco, ale strec Cha-

Tánek, že bT už dnes tak ené, hned! zaal s ems inem.

„Pravda, Františku, máš pknó chalópku, fa to máš!"

Zmrzlek mnl chalópku rozbito jako Fenedyk, ale ne-

mnrl, co strec z t e vvedó, a proto jenom kvl hlavo

;

„No víš, Tomášku, jak chudobn lovk — jenom jak možu,

každ podTivá svyho —

"

„No sak fa, tuze fa to máš. — Ale na, zavd si, d
zm kamarádi." Kamarádi si zavdar. „Tuze rku fa to máš

zrchtovany; pkn pestup všade, ai na mlatyfku, ai do

chTifka, do koiliurk — tuze fa !"

ZmrzTk se blažen usmival.

„Ale víš, Františku, co ti chbi? — že nemáš doma
knižek; t ani nevis, že só na svt brablenci jak kráva —

"

„Ale di ra nelža" zakkT ZmrzIk, „d. sem už bl
fšelhde: v Netálii, f Peštu, f Prajské — a to sem eše
neslšel."

„No no, Františku, só, só, v mn, na mó dušu só —
v Americe só. - A ti brablenci taky si stavijó chatópk; a

jako t máš fa chalópku — to je pendrek protivá tem bra-

blencom — !"

„Ssak . . . Tomáš" vhrklo ze Zmrzlka, „to a už od

tebe neslšim, lebo se zapomenu, uvizeš . .
."

„No no, Františku, jenom co je recht. Só takovi brablenci

a majó takový chalópk, a db ses na nosu vrtil; eše ti

povim, že tá tvoja chalópka je protif t brablenci - s od-

pušenim — jak kopka hnoja!"

„Krrrr ..." zaskipl ZmrzIk zubama, „pok, já ti dám
brablence a chalópk, t fšvo!" — a už bl strci a kama-
rádi z vojn f sob. Darmo jich hospodsk rozbraoval. Zmrzlek
sfiral Chalánka pod krkem, až zmodrale.



— 62 —

,,A je to pravda — je — a débs pukl ztosó jak sór —
t odrachmeTo — majó chalópk vci než tfoja kuta —
— je to tak — náš Francek to povídal . .

."

TabuTa zaata pod nmá prašet.' — Hospodsko piskol
— buch — streci se válel ped hospodo v kaluže, jenom že

fí zas Chalánek navrchu a Zmrzlek duTe.

„Františku, neviš, že majó brabTenci chalópk?" ptal

se ChaTánek, fšecek udchane a morótn'. „Vr, pustím t,

Františku, hneá té pustím . . d to sám náš Francek povídal"—

.

„T sloto, t fš . . . sssak ..."

„Na t štok majó chalópk, Františku, eše neviš? —
— nevíš?"

„Pust, krrrr . . . pust, Tomáš, Tebo je zle!

„Vidíš. Františku, já t musím udávit — tož teda pece
ekni, majó chalópk ti brabTenci í nemajó?"

Hospodské zavel za nmá vrata, a tak se podnes neví,

jaký je to s terna brabreníma chalópkama. Strec Chaánek po

te koFk asu o hospodu ani nézavadiP a dž ich zas jedno

chtl kfartál, už dávno zapomnF na brabreni chalópk, pro-

tože jím zatím stoplo do hlav zas nco inyho, íná uená
otázka.

Vrovany u Tovaova, Pepsal P. Alois Hlavinka.

Re osad Morkovic^ Slezan^ Tetetic^ Poenic a Uhic náleží

celkovým svým rázem k oblasti podeí kojetského (B), má však

nkteré své zvláštnosti, nejpatrnjší posud v Morkovících.

1. («) mní se v t v nkterých slabikách kmenových a

ohýbacích, zvlášt v genítiv jednotném jmen rodu ženského:

le =. li: ve školi, v truhli, ve zmoli, na stoK;

e = i: ítaz, od veei, pis plot, píd chalupo, pí-

síTené, pistál zpívat, — richtor;

ze = zi, 86 =^ «i, ce = ci: od kozí (=: koze), z kosí,

mica pšenici, do epici, do kapcí, z práci, z polici, se šibenici,

z mici

;

že = 21, se = si, e = i: ži (spojka že), z kuži, S veži,

do nší, od Kai;
n = ni: do studní, od laní, u jabloní;
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ve = v, h = bi: z korotvi, kus mrkvi, kus hóžbi, —
v izbi, ale: na fáie, na huíe, v zahrad a t. d.

Sousedé posmívají se jim z toho vtou: „Zi piskoím
s tém itazem pis ten plot;

e se mní v i také v imperativech: seduite, uhnité

zavité a p. .

2. i v slabikách: li, i, zi, si, ci, zi, ši, i v Morkovicích

je isté: list, peina, zima, sila, cigán, žito, šidit, atd. vyjmou

:

cebola; v Poenicích v nkterých slabikách malinko se ztem-

uje v e: perena, žd. Mna, ešT vedle: zima, sila.

V infinitivech sloves IV. tídy v týchž slabikách / se mní
v e: modlet se, vaet, vozet, noset, uet atd. V píestí inném
toto e se prodlužuje : strél, položél, patéí, vaé, vozéi atd

.

kdežto jiná píestí nedlouzí: volal, sedl, mlátit.

3. ^ v týchž slabikách pechází v e v Morkovicích, nebo,

v e v Poenicích jenom ve slovech: psék, vozék, nožéek.šépek;

v ostatních slabikách se krátí: blízko, kli, lito, (ale lóbat),

kiž, stehlík, rohlik, kromfTík, Kbi se, stádo husi, pt flaši atd.

4. y je v Morkovicích isté : ryby, hrušky, muchy, v Poeni-

cích malinko ztemnno v e : rb (tém= ryby), much, slšim).

5. ý se mní v Morkovicích v e. bek, strec, dobré, v Po-

denicích v e: bek, strec, dobré'.

6. u je isté: budu, mucha, chalupu, dušu; ú se mní v o:

za našó chalupo, nesó, vedó.

7. v Poenicích se zdlouha vyslovuje: rža, k.
8. Tvrdé a mkké I se rozeznává: stodola, do stodoly, ale:

ve stodoli, ve školí (li = le).

9. Vzor starosta má akk. jedn. roven genitivu; mkké
kmeny mužské mní tu e v ?. Lid se modlí za f Jozefa Derky

(Derka), za Fr. Bleší (Bleša), za Jána Glozi (Grloza) a p.

9. Vzor mrkva.

Jedn. 1. mrkva Množn. mrkvi (= )
2. mrkví (= ) mrkvi (= í)

3. mrkv mrkvám
4. mrkvu mrkvi

5. mrkvo mrkvi

6. mrkv mrkvách

7. mrkvo mrkvama.
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Tak i hóžba (— houžev), dykva (= tykev). Korotvja

s jotovaným v sklouje se ponkud odchyln:

Jedn. 1. korotvja Množn. korotv

2. korotvi korotvl

3. korotv korotvjám

4. korotvju korotv
5. korotvjo korotv
6. korotv korotvjách

7. korotvjo korotvjama.

10. Dativ i akk. zájmen ty je t: vid sem t, dám t.

11. 3. osoba množn. sloves vzoru dlat koní se v ajó i

v aji: majó, dajó, volají, diají.

12. Zvláštností jest morkovské habr za okolní hrab a

Letová = Litovel.

Ostatek se podeí toto srovnává s kojetským B).

V Prasklicích, v Pornícícli a ve Lhot jsou odchylky od

podeí kojetského jen tyto:

1. u koncové mní v o isté: mucha, hruška, — budo, hubo

našo chalupo.

2. y se mní v e mén vysoké než na Kojetsku: hrušk,

muché, réb.

3. (e) nemní se v ^: do epice, že, etaz atd.

Prasklití se posmívají Pornickým vtou: Zdrwvala k'/ka

okolo potuka. Také prý íkají: kopec na kupco (kupec na

kopci), ale v Pornicích nyní se k tomu neznají.

III. Olomouc, Šternberk, Prostjov, Vyškov.

Hledíc k nkterým podstatným rozdílm hláskoslovným,

podeí to rozestupuje se v nkolikero rznoeí.

a) MznoeÍ olomoucko-prostjovské.

Hranice: Dub, Štítovice, Vrbátky, Dubany, Olšany, Topo-

lany, Kelov, Horka, Chomoutov, Povice, Želechovice, Náklo,

Senice, Laškov, Kostelec, Lešany, Ohrozím, Vícov, Krumsín,

Myslejovice, Brodek, Žel, Ivanovice, Vyškov, Mor. Prusj , Pala-

vice, Ddkovice, Švábenice, Chvalkovice, Dobromlice, Pivín,

Vesovice, Výšovice, ihovice, Bedihoš, Prostjov.
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Samohlásky,

a, á.

1. Neprehlasované a trvá jako v podeí 1, 11. : epica, ovca,

noža, vdovca atd. Jenom naša, vaša po rznu se pehlasuje : naše

matka, vaše crka (Tšetice, Slátenice). Slovesa V. tídy vzoru

házeti pehlasují všecka : zabíjet, vjšét, stílet, míšt, vémešlt,

veeet.
2. Kvantita samohlásky a je celkem táž jako v podeích

I, II. Odchodn krátí se d ve slovech: masló, sadló. Kráva —
krávo ; vrata (slov. val. vrata) ; a se prodlužuje ve slov sáde = sady

(Slátenice).

e, é: , ie.

1. Pvodní (i je ponkud zvýšené (více na p. v Tšeticích

nežli v Nákle, kdežto v Dubanech zní normáln: železo, led,

kašel, pétl.

2. « (ie) se úží v y, i v týchž slovech a tvarech jako

v podeí II.: chlib, mlikó, dyš, prstýnek, pyró, myuó (ménó^

Tšetice), dobryhó, šiste, sidme, nyst, vlict, oblíkat atd. (v. str. 41.)

3. (e) se nedlouzí v týchž tvarech jako v podeí IL

e tvrdne v týchž tvarech a slovech jako v podeí 11.

é se seslabuje v i ve tvarech : v jizbi, na náspi, dílo sé,

bihávat, šil (iit), sdnit a p.

i, i.

1. Po /, f, z, s, c, 2, s, mní se i v e snížené (e)

a) v slabikách kmenových : led, lest, hléna, kóblh, slémák,

letovat, lézaka, tólépán, vléké, pblžojé s, — chlapce bele,

dvata bélé, — kéve, stéka, pebrat, zéma, sela, sérka, srótk,
sévé, gdésé (kdysi) — gdsé (kdesi), cgán, cbola, czi, lacné,

— žéd, žévot, žto, žla, žévíca, šdit, Smon, šéndl, šéróké,

óétél, iéca

;

})) v píponách ina, inec, ica, ika, ivý\ malna, péna,
kózéna, pséna, kóžóšna, kóšéna, hosnc, kóénc, — tak i:

žabnéc, kravnc — póléca, plóskóéca (pryskyice), mca,
kózéka, hoséka, róséka, ružka, bázléve, švitóéve

;

r) V genítiv, dative a lokále ženských vzor, kde e za-

stupuje '': dó tíé, k é, v e, dó pólc, na pc; — alé:

na vže (vži) — s vže (s vže), v mže (v rži) — dó ruž

(do rže) atd.;
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d) v nominative mn. mní se jenom c/ v c : vjáce, vtácé

a v dualn: óe, uše, ostatek trvá i nezmnno: oétli, páteli,

psi, drátari, nznabozi, hastróši.

e) v infinitive a píestí inném sloves I. a II. tídy, i po

souhláskách ií, mj, j: žt — žel - žjo, št — šel — šéjo,

palet, k()t, vózét, nosét, složét, št, tóét, nósél, vaél, ól,
ožel, hoet, zvóét, krmjt, strójél, dojet.

/) ve spojce /: ótéc é matka.

Toto zástupné e u výslovnosti zcela urit a zeteln se

rozeznává od (pvodního) : Tam bélo lédó (= lidu) — tam bélo

ldc) (= ledu).

istého dlouhého í ani v tomto podeí není ; každé dlouhé

* budto se mní v « ponkud zvýšené (e), nebo, a to mnohem
astji, se krátí v ''.

1. i se mní asto v e po ^, i", z,'
s,

c, z, s, í, a to:

a) v slabikách kmenových: klen, hlesta, lée, blézko,

bl'žét sé, lésti, lébit s, slé'bit, lét stno — pólit na

vtáké.

Výjimky: blin, kližét, sklípek, plišk, kobližek a p. — Proti

spisovnému: klí, líbat, líto, plíce je: klo, Idbat, loto (v. léto),

ploca.

Kéž, kédlo, vedle: hib - hebe, híb, hích, ídké,

tíska, Jiík, dit, vít a p. — Stélt = stelit i stílet.

Pedpona prí vtšinou i krátí: písada, píšera, piklad, v.

pkladnik.

V kmenových slabikách zé, si, cí málo kdy se mní / v é,

vtšinou se krátí: v zem, sin, tisic, cen, cisa, dvacítka, cítit.

Pravidelnjší je pezvukování v kmenových slabikách ší, ší, í:

žénat, šépék, état, est; — éhat = íhati, íihat = treti, —
em, ale i? (cujus),

h) V zdrobovacích koncovkách ik, íek: stolek, róhlek,

králek, stéhlék, kólék, v, krómflik (knoflík), — žébék, staeek,
vózék, psék, kéžék, nožek, kóšék, nébóžék.

c) v koncovce ín, inek: vlen, ókénék, Dróždén.

d) v genitiv mn., a to i po jiných hláskách, jmenovit po

ú: škatolé, péntlé, póle, kbzé, kužé, došé, zme, daé, stéšé^

éé, zde, pcé, kórótvé, psailé.

e) v ínstrnmentale sg. námstky on : s ém.
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/) Ve slovesech optovacícli mní se ž v e hlavn po z,

s, r, ostatek se krátí : óževat, vševat, pretat, zaíínat, šepat,

stékat, — zaplitat, pólivat, vtipat, kleivat, vaívat, véšévat,

nosívat.

2. i se krátí v týchž slovech a tvarech jako v podeí II.,

jenom póndle iní výjimku.

y, ý.

1. ]j mní se v e snížené (é) : psk, kópto, méná, met —
mel, set — sel, krt — krél. debé ble réb, béla b máka,
kréda (kída).

y trvá jen v nkolika slovech mén obvyklých nebo cizích

:

bylna, starobyle, šprým, tyran. Vedle staršího dck slyšeti

nyní astji dycky. Slovesa zpytovat, tpytit se, jež mají v ná-

eí val, a slov. mkké /, nemní tolikéž své '-hlásky.

Vzory obraz a koza mají koncové e zvýšené (), protože

nevzniklo z y, nýbrž z pvodního e: óvs, kóz, kose.

y se nevysouvá ve slovese: vdat, vdaná.

2. ý mní se v e trochu povýšené (é): bek, paste, strec,

dóbre, lovk, dobrech ldi, vemlóva, vehra, veskat.

ý se krátí v e \ týchž slovech jako v podeí II.

o.

1. Pvodní o je malinko zvýšené (ó): ólóvó, stodola, doma,

hólobóm.

2. o se mní v u () ve slovech: kuzlé, kuža, nuša, luni

(lun), kužóch, usmé, dul, zvlášt v koncovce oj: luj, ruj, pokuj

kruj, struj, zábuj, nébuj se, póduj, — vujna, pak ve slovese: muct
— muž — muhl.

3. o se nedlouzí v o: dójt (dojiti), hójt, strójt, bójim

sé, stojím.

4. '> se nemní v u v dative mn. : strómóm, tlatóm, pólóm.

u, .
1. n, se mní v o snížené (O): zob, kos, hobo, rokó, dóšo,

jóž, šoka, kot-kól, néso, bodo, mdo, cókro, kóváó!, k óhno,

picó, na nóžo, na pólo, na praho, o nás, póklódit, kopojo, óó>

kod, tod, všód.
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Toto snížené (hrdélné) v zcela zeteln se rozeznává od

zvýšeného (podnebného) 6 v podobných slovech a tvarech;

kos (kus) — kós (kos\ do bókó (buk) — do bókó (bok). Za-

volá-li Hanák: „Francko!" ví dobe Francek vedle Francky
stojící, že on jest volán, an by na Francku volal: „Francko!"

Cizinci spíše se podaí vysloviti hanácké ó než 6.

2. n se nepezvukuje v o jen v nkterých slovech a tva-

rech a) ve slovech cizích nebo mén obvyklých : šutrovat, bunda,

pult, ujnost, bujnos, šukat, lump ; h) v imperative sloves

IV. tídy: kupuj, maluj; c) v píslovcích: dokud, dótu, odsud

a p. ; o) ve jménech národ: Rus, Prus (ob. Prajz); ale: Torék,

s nímž bývaly astjší styky..

3. u se nepehlasuje po mkkých souhláskách a nedlouzí

se, práv jako v podeích I. a II.'

4. Za ú (ou) a pehlasované z nho í je všude zvýšené

ponkud o (6): od, dvar, oad, klo, lobat, za našo stodolo, to

erveno ružo, k zlíí, v proto, k viéro.

5. Slova, jež v náeí slov. a val. proti eštin '/ nedlouzí

v ý, mají v hanátin o (nikoli 6): hoslé, stopa, lóža, póta, dot,

zézot, - a naopak, která tam proti eštin " dlouží v w, mají

tu d: sdknó, žalodék, drožka, rdbat.

6. d se krátí: dldhe — dlóhó, Idka — lok — lokám — na

lókách — lókama.

7. (') a o splývá v d ve slov dv(')šnik = dvd-ošnik (dvou-

ušník), hrnec se dvma uchy.

o

u.

/' se vyslovuje vesms zkrátka: dum, nuž, stul, dvr, vul,

sul, ruža, vula, — žáku, kbšu (gen. mn.), sdsédu chlapec, —
trn, kur (v. kdr), - muj, tvj, puet (pjiti), pdo (pjdu).

ia, io, au, aj, ej, ij, yj.

1. Dvojhlásky ia, io vyskytují se po retnicích vzor zem,
híb, proceství: kónópja — konópjó! — kónópjd, pod zénijd,

hibjata, procestvja, v procestvjd.

2. O dvojhlásce au platí, co povdno o podeí I. na
str. 14: pdk, pdz.
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o. Tolikéž celkem má platnost, co povdno na str. 45.

o dvojhláskách «;', ej, j, yj\ vzniklé odtud é jest ponkud
zvýšené: kle (klej = klih), óle, óbé, de, zavóle. Vedle póke
je také póky.

P o z n. Pvodní hlásky e, o a zástupné e {== y), é {= ý,

ej\ o (= u), "' (= ú) nejsou všude stejné jakosti. V Dubanech

jest jejich zvuk skoro normální : rebe, vole, dobré, bodo. Jen

koncové <'> se malinko zvyšuje: za našo stodolo. Vokativ zní tu:

Francko! — Francka!

V Tšeticích a v Kostelci pvodní , o a zástupné e, o

zní znan výše nežli v Nákle. V Olšanech zase zástupné é je

nižší, více hrdeln než podnebné.

Souhlásky.

Spodobování souhlásek dje se celkem touž mrou a týmž

zpsobem jako v podeí I. (str. 15). Hláska v se v tomto pod-

eí nespodobuje v /: kvt, otvírat, tvj a t. d. Toliko v Ol-

šanech vyslovuje se kft, k fám, sfuj a t. d.

Místy (na p. ve Studenci) h na konci slov zní jen slabým

pídechem a takm mizí: sni, pra, tr.

promnách souhláskových platí celkem, co povdno
v podeí II. Zvlášt podotknouti jest:

1. / a r rozeznává se zcela urit a rázn ješt v Tšeticích:

skala, klada, tabóla, zélentí, pacholek atd. Ale už v pifaených
tam Ohnicích rozdíl ten jest mén patrný. V Píkazích, Skrbeni,

v Nákle na Olomoucku, v Myslejo vících na Prostjovsku jest I

ped každým a, o, o a na konci slov: stodola, lampa, tabóla,

kolo, malovat, volal, ohl, otl-, ped e, é, e je stední 1: pa-

cholek, zelené, led, léto, rbhlék.

1 se vysouvá ve slov: žka, mní se v e ve slov mét
— mé — mété.

2. Pozoruhodno je vsuté r (vl. rozlišené nn) ped píponou
ný v pídavných : devrné, ólóvrné, kužrné, košrné, sklérné,

vedle slamnné, kdež se nn zcela zetelné vyslovuje, jako ve

slovech: Anna, panna (Náklo, Námš).

3. d se mní v / ve slov svajba (Dubany) — svadba (Tšetice).

t nemkne v infinitive: nyst, lžét, volat.

t se mní v d ve slov: žlodk.
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4. v pídechové je v Bílovicích, Kostelci, Oelechovících,

Staechovicích, Uherících, Dédkovicích, Myslejovicích, v Ohro-

zíme, Krumsín: vóbá, vóbísli), vóbéc, vókurke, vóknó.

m se mní v n v slovese: snjo sé, snjš sé atd.

5. k se mní v ch ve slov: parchan.

6. h pídechové jest jenom v nkolika slovech : hózl, hózda,

hóléca, hódíca, hozeny, ale: óhél, óhr, óchó atd., Hanka, Hana,

Hantoš.

h se odsouvá ve slovech: bét, vizdat, vzda, bíke, mi,
zamló. Óúcé (= Ohnice), jak bité (= hbit, jakmile).

7. ž se vysouvá ze složeniny: jólépak — jožlépak.

8. Š se mní v ^ ve slov: lapa.

9. j se odsouvá ve slovech: ím, íva, ikré a p., še (v. jnóm),

emé (Náklo), Lozk.

Rozdíly.
1. V Staechovicích, elechovících, Kostelci, Bílovicích,

Lešanech, Ohrozími, Plumlov, Krumsín, Uherících, Ddkovicích,

Brodku, Želi, jakož i v sousedních západních osadách tohoto

podeí je pídechové v : voko, voves, vodehnal. V Zdtín u Ptení

už jest í pídechové h: hale, hocho, hovázale.

2. V Plumlov, v Kelicích, Vesovicích, Kobeicích, Hrad-

anech, v Brodku a v Želí jest jedno I, stední. V Dobromlicích

se 1 a /.' ješt rozeznává, a ne píliš rázn.

3. V Dub a pifaených Nenakonicích, pak ve Štítovících

t v iníinitiv mkne: volat, bžet, mlátit, kdežto v sousedních

Vrbátkách už je tvrdé t.

4. V Senici je zástupné e{=i/) a o(=n) vyšší, podnebné:

rb, šperk, kp cókró.

5. V Pívín, Štítovicích, Bédíhoští, Dub, Nenakonicích a

v Senicí je zástupné é{—ý,i) vyšší, skoro kojetské: leet, ehat,

kež, zavol, strec, bek, z te bíle hOse.

6. Ve Výšovicích, Vesovicích, Štítovicích, v Dub a Nenako-

vicích je ó(=tí) hodn vysoké = o: za našu zahradí).

7. V Brodku a Želí je zástupné é a ó snížené, hrdelné:

strec, dobr, orn, zakr.

V píestí minulém zástupné ^ se tam dlouží : omel, zakrel,

prosel, vozl. Tak í v Kobeicích a Dobromlicích, ale é je tu

vyšší: omel, zakrel.
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i ve slabikách li, í, f^í. š>, U vtšinou se kráti.

Slova ni a nízký mají pídech h: hnit, hnizké.

Dativ mn. rodu m. a st. koní se na um jako na Vyškovsku

:

žebrákm, telatm.

Pídavné pisvojovací je: soseduj — sosedova — sosedovo.

Imperativ slovesa bét (býti) je: béd — bédte.

8. e msta Prostjova má sice ráz podeí okolního, ale

již se znan „pomštila"; a) hlásky v^ ?', y jsou istý: budu,

žito, hlina, ryby a t. d. ; h) n mní se v 6, ý, ej v e jako

v okolí: dobré stréc, dé; c) i se krátí a mní se v e toliko

v koncovce ik^ po z, ž a s: vozek, nožek, košek.

h) Rznoeí bysticko-šternberské.

Hranice: Louka, V. Újezd, Daskabát, Práslavice, V. By-

stice, Bukovany, Radkov, Dolany, Biikovíce, Mor, Houzová,

Hnojíce, Žerotín, Hebcin, Hodolany, Bystrovany.

Mluva pohraniní osady Louky u Lipníka znan se již

odlišuje, jsouc pechodem k sousednímu podeí hranickému.

1. // a y nemní se v o a e: budu, našu chalupu, chlapi

byli, roby byly {„hele je prý škaredý".)

2. n a ý pechází v o a é: dlóho, moka, stréc, bek, dobré

lovk. Koncové o zní jako rychle vyslovené/)?/: ve*", za naš-^"/

stodol^w, nebo se krátí, když sé pedchozí slabika pízvukem
(po hranicku) dlouží: k zélo, v zélo.

3. é{ie) se \\n jako v rznoeí a): mliko, chlib, prstýnek,

pišil k nám, nys, vys.

4. Y slabikách //, f/, z?, si, ci, z?', š>, i nemní se i: list,

peina, zima, žid, atd.

5. Dlouhé í v tchto slabikách mní se jen po z, s, i, Š ve

vysoké é: vozék, psék, nožeek, košéek.

6. / a ^ rázn se odlišují: uhel — uhel', byli — byly.

7. Lokal mn. rodu m. a st. má koncovku och: o vtákoch

na stromoch, v oknoch, telatoch (v. konch).

8. Dativ jedn. zájmem jd jest tni, po pedložkách in>i.

9. Sloveso byf má tvary: su, si; kde sis byl?

e msta Lipníka má ráz lašský nedostatkem dlouhých

slabik a pízvukem polským: patek, maka, sedlák, chíib, polívka,

krupy, muka, dobry pivo — dobryho atd.
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V Hnojicícli, Honzové a Žerotín je dativ zájmen já mi,

ve Štpánov a dále na jih mn. Odtud si sousedé tito navzájem

pezdívají: „Mifaci" a „Mnši."

Ve Štukov, Želecliovicích a dále už je pídech o (vokno,

voves) a t v infinitive tvrdé (volat, vyst).

V Tršicích staí lidé mluví práv tak jako v sousedních

Lipjanech a j.; mladší pokolení „jož se panši".

Podeí bysticko-šternberské liší se od olomoucko-prost-

jovského hlavn mkkým t inflnitivním: nys, pit, hóC, chodit,

vóla, házé, kopóvai

Jiné patrnjší rozdíly jsou asi tyto:

1. á nekrátí se ve slovech : máslo, sádlo v krajin od Pá-
slavic k Lipníku.

2. Koncové ' zástupné tvar jmenných je ponkud zvýšené a

zní stejn jako « pvodní : s tabolé — na tabolé, do tróhl —
v tróhl, v teplé, na fae, na dvóé, v kómóé, z noze — v noze,

z méz — na méz, do epice — v epice, z ruž — v ružé,

do d6š — o dóš, do é — v é.
Tolikéž jest vyšší zástupné e v infinitive proti nižšímu

rznoeí a): ót, nóst, vat, sldžt, pálét atd.

V nominative mn. nemní se i v na Bystiku ani po c

:

chlapci, zajíci; proti tvarm chlapce, zajicé v Hnojících a sou-

sedstvu.

V duále oi a uší mní se i v é: óé, ošé.

V Páslavicích : ti, šti, stilét, v Daskabat: te, šté,
štl.

Zástupné e (= í, ý) je na Tršicku o poznání vyšší než

na Bystiku: kžek, koseék, steka, kve.
Mžikat oima — mžeka = hráti na mžiku.
V pípon prí mní se 2 v e; nkdy se také krátí: pelé-

žétós, pedank, péjm, pívoz, píhoda, pikopá,

3. se úží (mimo jiné, obecn hanácké) ve slovech: bíza,

miža, vikó, tircha (slov. trcha = tíže),

V okolí B3^stice: šiste, sidme; na Tršicku: šesté, sdme;
tak i : usme — osmé.

4. Na Tršicku vyslovuje sd o (= u) zvláštním zpsobem,

jako by ou velmi rychle, ve zvláštní jeden zvuk vyslovil:

strékoM! na yózov. V Lipjanech jsem tuto výslovnost, jakožto
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na první poslech nápadnou, sám dobe rozeznával, a v Tršicích

mi tvrdili, že se i tam za stará vj^slovovalo : Franckovi ! Janko?/

!

houáou (budu) a p.

Na Bystiku dlouží se o v slabice oj : hój, stroj ét, dójé,

rójé se, bójim sé, stójim, ve slovese plóva — plovám a v pod-

statném ójé.

se mní v n ve slov rózpurék.

5. o (u) se pehlasuje ve slov šika a) šoka.

6 (í) se krátí ve síovech: ómór, óspóra.

6. Na Šternbersku (v Hnojících a j.) jasné hlásky na konci

slova vyslovují se rozdíln od temných, t. j. s pazvukem sa-

mohláskovým: vuz — kos, lez — les, hob — kop, had — plat

atd. ; koncové h u výslovnosti mizí : pra — prahó, ró — róho,

sni — sniho.

7. Na Bystiku spodobuje se v v / jako v sousedním

podeí 11: k fám, dratfa, mrkfa, kft, sfuj.

8. Na Tršicku rozeznává se zcela jasn I a. T. V Dolo-

plazích jest I ped každým a, o, 6, 6 a na konci slov: lampa,

klo, loba, óhél; jinde jest I stední,

V Páslavicích a odtud na sever k sv. Kopeku a Štern-

berk jest jedno I stední (eské). Žena v Lipjanech smje se

svému muži rodilému z Bukovan pod sv. Kopekem, že íká
Jampa, pacholek (vl. lampa, pacholek) m. lampa, pacholek.

1 má platnost samohlásky ve slov kl — kli (coll.) =
paez — paezí, dostal do rók kla (slov. val. kr = ke).
Tršice.

I se vysouvá ve slov: brabléc — brabca.

9. tvrdne (jako v a) ve slovech : odért, kréda.

10. t; se odsouvá ze slabiky vova jako v jiných podeích
moravských: piovár, pozdraovaf, vpraova, staovaf se.

11. m se mní u v ve slov vrabec n. vrablénc = mra-

venec (Hnojíce).

12. k se mní v ch ve slovech žvecha, schóca.

13. h se pisouvá ve slov husa = osa (vosa): popchané

ód huse (Hnojíce).

14. ch se stídá s A; ve slov skfáln, naskfál v. schfálné,

naschfál (Páslavice).

15. c se mní v š ve slov žloš (Chvalkovice).
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Skloování a asování spravuje se celkem v celé oblasti

obojího rznoreí týmiž vzory až na nkteré rozdíly hlásko-

slovné, na svých místech vytené. Vystavené tu vzory jsou

velkobystické (z Páslavic).

Skloování jmen podstatných.

1. Vzor holub, dub:

Jedn. 1. hólob Množ. dob

2. hóloba doba

3. hólóbóvi (o) dobo

4. hólóba dob

5. hólobé ' dóbé

6. hólobó (ovi) dobo ()
7. hólóbem dobém

Množ. 1. hólóbi dóbé

2. hólobu dobu
3. hólobóm dobóm

4. hólóbé dóbé

5. hólóbi dóbé

6. hólóbéch dóbéch

7. hólóbama dóbama.

v Kostelci má koncovku um: žebrákm,Dativ mn. v Kostelci má koncovku um: žebrákm, pa-

cholkm.

Lokal mn. mívá také koncovku dchy jmenovit po hrdel-

nicích: o ftákách, žebrákách, híchách, na behách, — po pti

grecaich (Doloplazy).

2. Vzor muí, nz.

Jedn. 1. móž Množ. nuž

2. móža nóža

3. móžóvi óžó
4. móža nuž

5. móžó nóžó

6. móžó (óvi) nóžó

7. móžém nóžém.

Množn. 1. móži nóžé

2. móžu nóžu

3. móžóm nóžóm

4. móžtí nóžé
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5. moži
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7. Vzor proceství'.

Jedn. 1. 4. 5. prócfestfi

2. prócéstfi

3. prócéstíi

6. prócstfi

7. prócéstfim

Množ. prócéstíja (vja)

prócfestftí (vi)

prócstfim (vjám)

prócstfich

prócéstfama (vjama)

Mimo jiná collectiva je na Hané také smt i (kdežto Slo-

váci a Valaši užívají plurálu: Sú tam smeti, posbíraj ty smeti)

a kosti: Chodi p5 kosti (kupuje po ddinách kostí). Maryšo,

hdé máš to kosti? Jh to žd. Žd handli kóstim.



— 77 —

Vzor starosta má v gen. starósté, v akk. starosto; v Du-

banech v gen. starostu, v akk. starosto: od Procházku, od

Jánka Svobodu
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Vzory hos a da krom odchylek hláskoslovných (i = i,

u = , o -- u) a lokkalu mn. éch skloují se jako v podeí I.;

tak í ledi a d^ti, mrkfa^ ^'"'Vf} hibe.

Skloování jmen pídavných.

1. Vzor dobrýj dobré, dobrá.

Jedn. 1. dobré, dobry
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4. mn
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kréjém
kréjét

kréjd

Píestí inné: krél, kréla, kréló.

Píestí trpé: krté, krétá, kréty.

Dle tohoto vzoru asují se všecka slovesa kmene oteve-

ného: ple — pljo — ple — plel, bi — bijó — bi — bil,

pi — pi, li — li, réf — re, me — me, šé— šel (šíti), žé —
žel (žíti), of, dó, ko, obo.
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Indikativ

:



— 84 -

Smrf kmotika.

Bel jdní) jédn lovk tózé chOd()bne na sfté. Narodil

sé mó chlapeek, ale nigdó (nihdó) nechtl mó jit za kmotra?

že bel tóze chódóbne. Ótéc si póvidá: „Mile Bóž, tak só chó-

dobne, ž mn nihdó nechce póslož v te vece; vznó (vemó)

si chlapca, pudó, a khó potkám, téhó naptám za kmotra, a n-
pótkám-lé žádnyhó, kostelník mn pece snad pósloži". Šil a potkal

smrf, ale nevdl, có tó j za osobo ; béla pkná ženská, jako

iná ženská. Ptal jó za kmótékó. Óna se nvémlíívala a hned!

hó pévitala kmóchákém, vzala chlapca na róké a nesla hó dó

kostela. Chasnika póktil jak se pati.

Jak šle z kostela, kmotr vzalé kmotro dó hospod a chtl
jó tróchó ócti jakožto kmótékó. Ale óna im póvidala: ,,Kmó-

chákó, necht téhó, ale pódte ra sé mno dó myhó stánkó."

Vzala hó dó sve izbé a tam bélo tózé pkn. Pótóm hó

vedla dó vlékech sklepu a tma sklpama šlé až pód zem
v temnosti limbo. Tam hólé sfik : malý, hroby, prostedni —
trójihó brakó; a kry éšé nholé, té blé tózé vléky.

Kmotra póvidá kmotrovi: „Hlédté, kmóchákó, tó mám
každyhó lovka vk." Kmotr s na tó divá, nand tam tóz
malikí) sfikó ó samé zemn a ptá s ji: „Alé kmótékó,
prósim vás, i je ta malá sfika ó te zemn?" Óna mó póvidá:

„Tó j vaša! Jak ta sfika krákólé zhói, já mósim pró thó
lovka i*" On ji póvidá: „Kmotenko, prósim vás, š mn
pédété!" Ona mó póvidá: „Kmóchákó, tó já ódla nmóžó!"
Pótóm šla a tmó chlapcovi, có hó óktilé, róžala novo sficó

vlékí).

Zatim có kmotra nevidla, kmotr vzalé si taky novo vlékí)

sficó, róžalé jó a pélóžélé tam, hd ta jejich maliká sfica dó-

hóivala.

Kmotra s na nho (na ) óhlidla a póvidala: „Kmótékó,
t() st mn nmósélé dlat ! Alé déž st si jóž pédalé, tdé
mát Pódm tó odtud vn a pudm k kmotence.

. Vzala jaksé dar a šla s kmotrem é s dittém k kmote
Pešla a pólóžla kmote chasnika na lužkó a véptávala s,

jak ji j a hd jó co bóli. Kmótéka si ji stžovala, a kmotr

poslal pro pivo a chtl jó jako kmótró octit v sfé chalóp,

abé s ji mohl zavdt. Pile a hodovalé. Pótóm póvidá kmotra
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ké kmotrovi: „Kmóchákó, tak sté chódóbni, že vám nihdó ne-

chtl f ttí vcé póslož, až já, alé nic si z thó ndlete, bódét
mnt pó mn památko! Já bódó chodit p6 hódnecli ledech a

bodó jich móé a ve bódét hóji a ózdraóva. Já vám t lik

fšéck póvim, já ich fšéck mám, a vám každ rád dobré za-

platí". Stalo sé. Kmotr chódil pó némócnech, hdé kmotenka
móéla a každymó pómóhl. Tož bl najdníí slavn dóchtór

z nho. Omiral jdén knižé, al skonával. Pc šé póslal

pró téhó dóchtóra. On pesil, zaal hó masto mazat a sy prášk
mó dávat — a pómóhl. Dž hó ozdravil, dób mó zaplatil, ani

sé nptal có so dlóžni. Potom smr ekla kmotrovi : „Kmóchákó,
ppdróhy dté pózór. Kémó já bódó stát v nohách, témó každymó

pómóžté; al kémó bódó stát v hlavách, témó jóž npómáht!"
Omiral zas jdén hráb. Zas póslal pró téhó dóchtóra.

Dóchtór pnd a smr stoji v hlavách za lužkém. Dóchtór

kijo : „Jóž jé zlé, al zkósim tó !" Zavolal slóh a kázal

lužkó zató nohama ké smrti a zaal némocnyhó masó mazat

a prášk mó podávat dó hób a pómóhl mó. Hráb mó zaplatil,

có mohl ónys, ani sé neptal, có je dlóžné. bl rád, žé hó ozdravil.

Smr, jak sé s nim zéšla, póvidala mó : „Kmóchákó, až sé

vám tó zas tak stane, vic mn tó ndlt. Teba sté mó pó-

móhl, al nóm na chfllkó
; já hó peci mósim odevzdat hd

pati."

Kmóchákóvi tó tak trvalo nkólk roku, — jóž ble tóz
star. Al k póslédkó Jóž sé zlóbil a sami pó smrti žádal, ab
ich vzala. Smr ich nemohla vzi, prótóžé si sami pdal sficó

dlohó, mósél ka až jim dóhói.

Jédnó jl šé k jédnémó némócnymó, ab hó ózdravilé.

Pómóhl mó. Pótóm sé jim smrt zjevila a vezla sé s nmá
f kóáé, Zaala hó lechtat a šostla hó zélno halozko pód krk,

a ón sé ji svall dó klena a ósnól na vnost. Smr hó ólóžéla

f koáe a ótékla pry. Tó nando dóchtóra mrtfyhó f koáe
léž a zavzlé hó dóm. Cely msto a fšéck ddin hó oplaká-

val. „Skóda takovyhó dóchtóra, jaké tó ble rózómn dóchtór!

Dóbé pómáhal, takovyhó dóchtóra jóž nébódé!"

Sn jedno šil dó kostela, a kmótka hó potkala. Ptala

sé hó: „Milé snkó, jak s máš?" — Ón i na tó póvidá: „Jóž

tak ledajak; dokud mám, có mn tatiék nahóspódalé, dób
jé sé mnd; alé pótóm Pámbuvi, jaksémno bod". — Kmótka
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póvidá: „Enó, snko, nbuj s nic; já só tfá kstiiá matka: có

tatíek tfóji ml, k témd já sem im pomohla, a é tob vežévó

zaopatím. Pudéš g'dnm5 dóchtóróvi dó óéni a té bódéš

chteší nž ón, uóm sé pjékn chove". Pótóm hó pomastila

masfo p6 óšich a zavedla hó k dóchtóróvi.

Dóchtór névédl, c5 j tó za pani a jakyhó sénka mó dó

óeni védé. Pani pekázala sénkóvi, abé s pkn choval, a

dóchtóra žádala, abé hó dobré ól a k dóbrymo stavo pevedl
Pótóm s s nim rózloéla a ódšla.

Dóchtór a chasnik šlé' spolem zbira zelené, a tmó óóví
každá ta zelenka krla, jaké lik ns, a óé zbiral. Dóchtór

taky zbiralé, al nvdlé žádné zléné, jaké lik krá ns.
Oóvé zléné pómóhlé v každé némoc. Tó dóchtór póvidajo

óóvi: „Ts chtéši, nž já; lbó hdó pechází k mn, já

žádnymó névéstihnó, a té ód každé nmocé znáš zléné, jak té

tó víš? Té slšiš zléné, každá zléna tob kei, jaké lik ns
a já nsléšim žádné zléné. Víš có, bómé spólm

; já tob složím

sfuj dochtórské lest a bódO ó tb némnšim pomocníkem a chcó

s tbí) béf až dó smrti."

Chasnik pomáhal ód nmócé a sasn ózdraóval, až mó
v nebo sfika dohoela.

Páslavice u Olomouce. Pepsal prof. Jan Mddr.

O zlatých zámkách.

Tož teda bél jedno jdn král, a tn ml dva séné. Tn
starší s mnóval Slavómil a tn mladi s mnóval Sobslav
Vóbá dvá bélé teda princi králóvi. Déž dosáhl Slavómil dva-

cátyhó rókó vkó svyhó, ekl svymó ótcóvi*): „Ót! dét mn
vestavt zámek z zlato stecho, abéch muhl v nm bévat a

taky hrzkí) princezno dó nho si pévyst."

(Jtc mja svy dti rád, zbral hd jaké groš a dal sénóvi

vestavt zámek z zlato stecho. Slavómil ml hrozitánsko

radósf, bél za tó svymó ótcóvi tóz póvdné a hned s dó

svyhó zámkó stíhóval. Radósf jéhó al nbéla dlohá. Lbó déž

ráno stal, béla stecha pry a z zámkO stálé jnóm hóly zda.

lovk jó vódnyst sótvé muhl, prótó jó taky Slavómil nehledal,

alé zapomnt na ó nmuhl a nmuhl a poád s pó ni tesknil.

*) Otec jakožto slovo více méiié cizí („tatínek") neiná pídechu v.
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Dž bélo pak ale taky Sobslavovi dvacet lét, zašil k

otcovi a pénda k nmó, póvidá: „Óté! dété mn mistó myhó
dilo vestavt zámek ze zlato stecho, jak sté dalé Slavómilóvi."

Král zébral teda vod zlata hdé có a zébéra dal vestavt

Sobslavovi taky zámek zé zlato stecho. „A sob jO ale lepši

hlidáš, než Slavómil", povidá sénóvi, dž bél zámek dostavné',

Šak tó sob Sobslav j5ž dávno ominil.

Prvni noc ani na lužkó nelehl; vzal fléntó, dal si natrhat

pcháu a šil hlidat. Nedaleko 5 zámkó se skóval, fléntó pé-
chéstal a pcháé si vótóél vókóló krkó, débé si zdiml, abé hó

pichlé. V nóc bélo tma jak v mchó, póslochal teda poád, éšlé

hdé có šóstné; až dó pul nócé bélo všéckó ticho. Tó al na-

jedno se strhne ó zá mkó velikánské šrómót, Sobslav hóném
vskóél a vskóa stélél v tó strano; bló sécé tózéStma, ne-

vidl có sé diló, a éšlé je stecha vódnéšéná alébó nee.

Tóž teda bžel dó ótcóvyhó zámkó a pébhna tam ódlal

póvék. lédi pebhlé s póchódnma a tó óvidlé ó zámkó pótók

krvjé a v ni nehorázné palec z vóbra; stecha alé béla pry,
„E cóž vó tó nic", póvidá Sobslav svymó bratrovi, „šak mé
téhó zlódja dostáném, až sé jénóm rózšéi, pudem pó krvavé

dražé za em a jist pélóch jéhó nandém." A tóž sótvá sé zaalo
šéét, šlé brati zé slóžébnikama pó krvavé dražé, až pešlé k
véléké doé. Pénda tam, póvidá Sobslav: „Peneste sém hodn
dlohé provaz, a jédén z nás [sé spósti dulé." Slóžébnici bžélé
teda pro provaz a pénésa hó, vzal Slavómil dó kapce zvónék, abé

ém muhl dat znaméni, až bódé dulé a spóstil sé dó tmavé

jame. Alé spósa sé, za málo chvilenko jóž zazvonil, a vóni hó

vétahl. „Nó tóž teda cós vidl?" ptal sé z véléko déchtivóso

Sobslav.

„E bél sém tam Pámbu vi jak hlóbókó, alé vó svtlé ani

zminké. Já tam jóž vicékrát népudó !"

„Tóž teda pólézó já", póvidá Sobslav; „vzal zvónék a

vézma hó spóstil sé dó mile jame. Na stó sih dlohé provaz bél

skóró celé rozmotané, déž sé dostal na dnó. Tódé óvidl kólém

dó kola pékrásno krajino; tráva béla jakóbé zélééši, kvitka

strakaéši, vóbóc vónaéši, é tó nébé sé zdálo jako bé módéši,

jédném slóvm bél tó dócéla inši svt. Có nédivéšihó mó alé

bélo, blé dv slónéka, kéry sé poád jénóm blézkó nho tóélé

a takóvo zá védávalé, žé bló dalékó šérókó vidt. Všecek
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ódivéne podepel s vó strom a pódépa hlédi dó jasnií té záe

;

v tm pltijo dv liólobik a sdno na strom. „Povz mn,
séstékó milá", ptá se jedna dróhé „có jé tó za vóhnivd zá?"

„Nó což pak nviš, že s6 tó zlaty zámké?"
„Névim, dévckó; považ jnóm, žé tó jóž tózé dávno, có

sem tó nébéla."

„Král této podzemské iš póról svymó vóbróvi, ab ve-

stavl dva zlaty zámké jlió cérám. Vóbr jich teda vestavl a

véstavja neml stch; tó s najedno dozvdl, ž dal král

nad nama sénovi zámek zlato stecho pókrét a tóž nmškaja
v nócé jó vódnsl a dal jó na jdn z tchto zámku. Dróhé

zvóstal npkrété až pó dnšni noc, hd vóbr krada jó k orazó

pesil, tak ž sob vel mósi stlno ranó ó móra hojit. Princ

knižt pána, có mó ta jedna stecha pati, stoji tód pód

stromem a nvi, có tó j; db šil ped zámek a ekl: „Stj,

zámkó, jak svymó pánovi!" zastavil b s zámek a vón b s
k princeznám dostal." Tó teda póvidala hólóbika, a Sobslav

z té dóš ji bl póvdné a ótkal k zámkóm, có s tól.
Pnda k prvnimó, ekl : „Stj, zámkó, jak sv.vmó pánovi!"

Zámek s tó chviló zastavil a Sobslav až žasnól, jak bl ne-

smírn krásné. Všckó bló z éstyhó zlata a vókóló dvi a

vókn ble rámce vkládany drahém kamnim, barev divnéch

a inaich, al zakrté bl stecho, krá patla jhó bratrovi.

E vsil teda Sobslav pó vzácnéch koprcách dó vnitkó,

hd s všckó jnóm blšló. V nézadnéši jizb stála panna a

krmila vtáka, a tn ml zlato hlavo. rny vlase klóstéma llé-

kama stibrny šat až zakrévalé; toky jak hdbávi a dlohy

ase krl vóé rny jako trnk.

„Jakpak sm's pesil, mládncó krásné?" ptala s líbez-

ném hlasem Sobslava, kré bl jak v vidno, tak ž ji tpróv
za hódno chviló svo pihódó povdt muhl.

„Tóž teda nmšké a pód hndk roé sst!" póvidá rnó-
vóká panna, vzala Sobslava za rókó a vedla hó k dróhymó
zámkó, kré s na známy slova taky hned zastavil. Bél-l prvni

krásné, bl dróhé š kráséši, lbó bl všck dyjamantama
a prlama vkládané tpytil s jak slónc. Al tó všckó
nbló nic proti tmó, jak blá ta panna hrzká, kro zhlidl

Sobslav v nézadnéši stnic. Po modrech šatech spadalé rozple-

teny zlaty vlase, kry práv zlatém hbinkm rózsávala-
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Oviza jich pecházet, póhlidla vókém modrem jak rozvitá charba

na Sobslava a t vóé až žižlavy rózpálélé srcé jhó jédnem

plamenem. „Kho pak mn tó védéš, milá Jodétó?" ptala sé, a

hlas její zvol zlato stnico jak db stibrnem zvonem zvónil.

Tó teda Jodéta všecko vkládala, co ji Sobslav póvidal.

„Té sé tózé gurášné mládenec, a léhkó's tó muhl smro
zaplatit" póvidá princezna Helena. „Al dám t dobro rado.

Náš ótéc vódéšl dó cézech zemi a dalé nás tem ókrótném

vóbrm hlidat, kére tob a tvymó bratrovi zlaty stéch vódnésl.

Protože ale dneska pózbl palec, tóž sé mósi hojit ; léži na béhó
érvényhó móra a má noho vé vod, dokavad b sé mó raná

nézhójila. V levé kapce má vódó slabo a v pravé sélno; t
teda sé mósiš pókóst, abs mó flašk zmnil a sám pak sé

té sélné vod hodn napil. Jak sé próbódi, napije sé hóném

pódlivá póvkó z pravé flašk, alé tem zeslábne a t ho bódéš

muct léhkó zabit. Až tó ódláš, vhod hó do móra a hóném

k nám zas pebhni!"
„Jak pak alé, bód-l vóbr vhójné, néž já k móó dóndó?"

„Tó máš zlato pišlkó", ekla Heléna a podala jo Sob-
slavovi, „al hodino cest vócád pasé sé na zéléne loc stádo

koni; jak k nim dóndéš, zapiskni na tó pišélkó a kéré z kóu
k tob pebhne, na téhó sedni a bódéš spis ó móra."

Sobslav podkoval pkném sestrám a pódkóvaja šil

k érvnymó móó. Al na hodino cest vód zlatech zámkn

zhlidl na li'>cé stádo koni. Tóž teda zapiskl na zlato pišélkó a

zapiskna, nékráséši z clyhó stáda pebhl k nmó ; é vskól
vón Sobslav teda na nho a ójiži có jénóm muhl k móó.

Z daleka jóž vidl nésmirn hroby tléskó vóbróvó na

béhó róztahnóty, skóél teda s kóa a skóa šil pšk ke béhó.

Vóbr alé spal tvrdó; lébó chrápal, žé tó bló dalékó šrókó
slšét, jak dž z hlóbóka mi, Pótichokó pšoral sé Sobslav

k pravymó bókó a z pólhoka vtahl flaškó, krá z kapce

trela. Tó sébo alé vóbr trhl a Sobslav néméškaja hóném sé

napil, ab ml sló k zápasó, db snad vóbr stal. Néž ten

léžél a spal jak prv, a Sobslavovi sé zmna flašk šasné

pódala. Pótóm kosék póvódšil a póvódénda ekal na béhó,

až b sé vóbr próbódil; tó taky netrvalo pilš dlóhó. Vóbr si

protel vóé, chmatl doprav kapce a nahl si hrzké z flašk;
tó chviló mó al slny rameno kleslo. Tóž próklénal hdé có a



— 90 —

óviza Sobslava ž pechází, vétahl nólió z móia a ne málo sé

róztklél. Nž tentokrát sé alé tóze vómelél ; lébó jak em Sobslav
ždóchl, pívalél sé jak hniléka. Léhokó hó teda pmuhl a pé-
muža probodl a vhodil dó móra. Dž to Sobslav ída tak všecko

vkónal, vrátil s na erstvým kóó ké zlatem zámkóm.

Tod hó s tózé vélko dchtivóso séstré véhlidal. Sótvá

hó zhlidl, hned mó bžél vób dv naproti a z src mó
dkóval, žé jich vésvóbódil. Hned! hó védlé dó stnicé, nanósél

dobrech jidl a chótne vóbócé, chtjic hó aspó nem octit,

alé Sobslav bl sete divaja s na jejich až andlsko kráso,

„Vel nás teda tód vócád vvd", ekla Heléna, déž pó-

rózprávlé a s vóbrstvil „a za vódmuó vm té zlaty zámké

sébo! Tó máš dv jabka, jdnó zlaty, jédnó dijamantóvy

;

s prvnim sé postav ped prvni zámek a ekni: „hóp, zámkó, dó

jabka!" a zámek s dó nho zave. Dróhé zámek zave dó dija-

mantovyhó jabka ! Až jich bódš chtt mt vénkó, éknéš : „Hóp,

zámkó, z jabka!" a zámek sé póstavi, hd bódš chtt."

S podkováním pejal princ drahócne dar a vzma séstré

za róké, šil s nmá k do, kódem k ním pesil.

Alé naped šle k prvnimó zámkó. Sobslav vétahl zlaty

jabkó a ekl ka: „Hóp, zámkó dó jabka!" a zámek bl tó

chviló v jabkó. Tak taky ódlal s dróhém; pótóm jich strél dó

kapce a všci šle k próvazó.

„Naped pudš t sstró" ekla Heléna, „pótóm já a na-

póslédé Sobslav."

Zatim ósléšl slóžebnici zvonek a vtahóvalé provaz na

vrch. Déchtivé, có alé bratr vzkomal, Slavómil stál ó oré a

vókával, až hó óvizé. Najedno zašóstijo stíbrný šate, a erno-

vlasá hlava, vókrášlná prlama, sé ókážé. Slóžebnici s leklé,

že až vódskólé, a déb bl Slavómil Jódtó nzachétíl, béla

bé dulé spadla. Kryv mó sndo tvá polila, déž Jódéta erném
vókm na nho póhlídla a có bratr zkósél mó vékládala. Hn
rozkázal, abé spóstil provaz, pró dróho princezno ; nkólk
slóžbniku bžéló dó zámkó pró vóz a tam pró vzácný host

všéckó có népkííéš chéstal.

Napósld vétahlé na vrch taky Sobslava.

Dróhyhó dn slavila s svajba vóboch dvoch bratru a

séstr. Kviéro Sobslav sé vétratil zé sin, šil na kopeek na-

proti ótcóvskyhó zámkó, vétahl z kapce zlaty jabkó a ekl

:
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„Hóp, zámko, z jabka!" a to chvilo stál zámek na kópékó.

Pótóm šil na dróhé kópéék, vtahl dijamantóvy jabkó a vé-

tahna hó ekl tak jak prv a dijamantama vékládane zámek s
bléštl v záe slónéka dž zapadá, až s ldi sbihóval a ké-
élé: „hoi!" alé jak pémrzli stálé, dž óvidl tn div divoci.

Sobslav s vrátil a vdí hbst, ab s šlé pódivat; pótóm dal

bratrovi zlat zámek a db dijamantovyhó šil sám z svo Heleno.

Lešany u Prostjova. Pepsal soud. adj. Jak. Sedláek.

c) Rznoeí týnecko-nezamyslické.

V 18 osadách na Prostjovská a Olomoucku odlišuje se

mluva od vypsaného podeí okolního nkolika podstatnými znaky,

majíc s ním ostatek základní ráz spolený. Jsou to osady : Držo-

vice, Vrahovice, Kralice, Vítonice, Hrubice, Ratiboice, erto-

ryje, Drahlov, Charváty, Tázaly, Kožušany, Blatce, Grygov,

Hostkovice, Cechovice, Týnec, Vsisko, Holice

Samohlásky.

1. á se krátí ve slovech sádlo, máslo.

•2. pvodní ' má zvuk normální: vedete, nesete.

V adových íslovkách šestý, sedmý na Prostjovsku ^ se

neúží, na Olomoucku se úží: šistj', sidmý.

3. V slabikách li^ ?% zi. si, ct\ ži, ši, i mní se * v e: lest,

hlena, poleca, kee, perena, zema, sela, cebola, žed, šedi, e-
eca. Tak i ve slovesech IV. tídy: pále, kue, voze, nose,

toe atd.

V nominative mn. i se nemní ani po c: vojáci, vtáci.

Toto zástupné '- neliší se hrub svým zvukem od pvod-
ního: Ted (led) a l'ed (lid) znlo mn stejn, a sousedé tvrdili,

že ob slova rozeznávají. Tak pesil znamená pešel i pišel.

4. V slabikách U. i, zí, si, r/, ži, s?, í, kde y o) a, h) í

pechází v , ve výslovnosti tchto osad slyší se i jen malinko

zbarvené zvukem é (na Prostjovsku), nkde skoro isté (na

Olomoucku) : listi, pondlí', líbi, lízat, hrísta, kíž, kídlo, vekíkl,

šípek, naší matce, ítat, íhat, íst, rohlík, psík, vozík, košík,

nožík, nebožík, stíkat, stílím — stelim.
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Tak i v genitivé mn. rodu ž., kde v a) h) jest e, je tu

V i>o mkkjch souhláskách, v' po tvrdých a obojetných: kží,

doší, nší, hosí, olší, zemní, rebý, korotvý.

5. y se mní v « ponkud zvýšené, zvlášt v sousedstvu

podeí kojetského: rb, peské, jazék.

6. ý zní jako // ponkud ztemnlé zvukem f, ve Vraho-

vicích na p. více nežli v Charvátech a Týnci: strýc, býk,

dobrý iovk, omývá, zakrývá.

7. o má zvuk normální: otovo, toporo.

') se mní v ?< () v týchž slovech a tvarech jako v «) a

h): pokuj, ruj, struj, stj, nebuj se, pomucf pomuža — pomuž
— pomuhJ, rst — orsti atd.

8 « se mní v (*: bodo, chalopo, v leso, šoka, kloka,

kolatý, sioneko, odhrnoi, jož, potebojo.

Zvuk tohoto zástupného o neliší se od pvodního: bok (bok

i buk), kos (kos i kus) ve výslovnosti se nerozeznává, a Francka

má ve vokativ Francka proti: Francko! (= Francku!).

9. ú má zvuk dlouhého ú ztemnlého ponkud, nkde více,

jinde mén, zvukem ó: klobíík, klií, liíba, kiíšek, špMcha, iíl,

tthor, iívod, k zelii, v obilií, radostií, obcií, ružií, dvích, minii,

sedijií, volajú, mažií, ijií, vijíí, síí, k vierú atd.

li se mní v ý ve slov plýtfa (ploutev), ó v ií ve slov

miída, miliiín.

10. zní všude zkrátka : dum, dvr, ruža, siísedu.

11. Hanácké p'6k, poz (slov. pauk, pauz) zní v tomto pod-

eí: piík, pííz; cizí slova kaucí, hauptman, Pauláni: kííci, híípt-

man, Pííláni.

Téžeslabiné aj mní se v ý (ej, ej: krý — kraja, hýuý.

Téžeslabiné ej pechází po tvrdých a obojetných hláskách

v v, po mkkých v í: grýcar, výce, krýi, dý, zavolý, zazpivý,

poký, peítý, nenalizý, neošivý se, nývtši, nýpkníši, nýso —
nýsií — nyní (= néjsu — néni), z tý bily hoše, — neotrácí,

omni (umj), krájí (krájej), hí, okí, velí, (vylej).

Téžeslabiné ij v imperative po i a .s mní se v í, ost atek

v i: oží, oší, napi se, nabi.

Téžeslabiné yj v imperative mní se v ý : zakrý, omý, rý.
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12. Ve vtšin tchto osad souhláska v s temnými k, f, s

spodobuje se v/ jako na sousedním Kojetsku: kft, kfám,

tfuj, sfuj, sft.

13. i a, I' rozlišuje se všude zcela urit: ohei — ohel,

voíý (volej) — ol'í (olej), trohla — do trohle — v trohle.

tvrdne jako jinde na Hané ve slovech: odere, kréda.

r se mni v ro ve slov teprová.

14. se vsouvá v slabiku mé: mn — nemiíí za zly,

smnje se, mnch, smnt, po tmn.

15. t se mkí v infinitive: nys, bi, sedt, chodit, volat,

kopovat; mní se v A; ve slovech kíoc, kiostý, klaet.

16 Pídechového v není: oko, oves; ani pídechového A,

le v nkolika slovech: hozeny, holeca.

Ostatní promny samohláskové i souhláskové jsou celkem

tytéž jako v a) a 6).

Skloování a asování spravuje se vzory nahoe uvedenými,

až na vládnoucí tu zákony hláskoslovné; proto staí tu vytknouti

jen nkteré zvláštnosti, hledíc hlavn k tmto zákonm hlásko-

slovným.

1. Zvláštní je v podeí tomto genitiv jedn. substantiv

vzoru starosta na u vedle akkusativu na ", kdežto pece každé «

se mní v o: To je bratr našeho Peku; ale jenom ve Vraho-

vicích (jako v Dubanech), v sousedních Hrubicích a dále koní

se na o jako akkusativ : Bel sem o Jánka Krópo, dostal sem to

od Pavla Svobodo (tak i na Litovelsku a Zábežsku).

2. Kafé má v gen. kafejo: „Trocho kafejo" (Holice).

3. oe
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Mluva osad Pavlovic a Uric má krom svých odlišnýcli

znak (í, ý, ií) ráz podeí kojetského B).

1. i v slabikách li, H^ zi, si, zi, ši, i mní se v e: polca,

rpena, zma, sela, žto, šdit, svaena.

2. y mní se tolikéž v e: rb, peské, chtat,

3. u se nemní: budu, hubu, muchu.

4. Infinitiv má t tvrdé: dat, ležet, nost, vodit, kut.

Ztatovláska.

Bel jeden král a bel tak rozomný, že i fšeckým zviatom

rozomnl, co si povidaTe. A posliích\'te, jak se to naoel. Pešla

k nmo jakáse stará staenka, penesla mo v košíko hada a po-

vídá, abe si ho dal nastrojit, dež ho sni, že bode fšeckymo

rozomn, co kery zvie f povtií, na zemi i ve vod mlovi.

Terno královi se to líbilo, že bode omn, co žádný neomi, dobe
staence zaplatil, a hned poroel složebníkovi, abe mo tií rebo

g obdo nastrojil. ,;AIe" prý, „a ji ani na jazek nevezneš, lebo

mn to sfojií hlavií zaplatíš."

Jorkovi, temo složebníkovi, bélo divný, pro mo to ki-ál

tak toze zapovdl. „Jagžev sem takovií rebo nevidl", povídá

si sám, „vepadá zrovna jag had. A jaký be to bel kocha, abe

ani neokoštoval co strojí?" Dež to bélo opeeny, vzal kúšek na

jazek a koštoval. F tem sleši kolem oší nco bzuet : „Nám taky

nco, nám taky nco". Jorka se ohTiži, co to ? — a nevidí leda

nekolek moch, co v kocheni Htale. To zas negdo na holece

šepTav volá: „Gde pak, gde pak?" A tenší hlase odpovídají!

:

„Do menáovyho jemea, do menáovyho jemea". Jorka kiíkne

oknem a vidi hiísera ze stádem hosí. „Aha", povidá, „taková je

to reba?" Jož vdl, co je. Terstfo strel eše jeden drobek do

hobe a potom hada donesl královi, jag be nic nebélo.

Po obd poroel král Jorkovi, abe mo nastrojil koná, že

se chce projet, a on abe ho doprovázel. Král jel naped a Jorka

za ním. Dež jele po zelený liíce, poskoel Jorku kun a zaechtal

:

„Hohohó, brate! mn je tak lefko, že bech chtl pes hoe
skákat". „Což je o to", povidá drohý, „já bech taky rád skákal,

ale na mn sedí starý; skoim-Ie, svaí se na zem jak mnch
a zlomí si krk". — „At si zlomí, co z teho?" ekl Jorku ku;
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misto staryho bodeš noset mladyho". Jorka se ty rozmlov za-

smil, ale jenom tak poticho, abe král nevdl. Ale král taky

dobe rozomnl, co si koníci povidale, oiilidl se a viza, že se

Jorka smnje, ptá se: „emo se smnješ?" „Niemo, králoíská

Jasnost, jenom ran tak nco napadlo", omliíval: se Jorka. Ale

starý král jož ho mnl v podezfeií a koom jož taky nevíel;

obrátil a zas dom.

Dež piejele do zámko, poroel král Jorkovi, abe mo nalil

do skTinke vina. „ATe tfoja hlava za to", povidá, „ešle nedoTeješ

alebo píeleješ!" Jorka vzal komvo z vinem a leje. F tem pe-
TetTe oknem dvá ftáci, jeden drohyho honil, a ten, co otkal,

mnl te zlaty vlase v zobáko. „Dý me jich", povidá ten

jeden, „sak sií moje!"

„Nedám, moje sií, já sem si jich zvihl."

„Ale já sem jich vidl, jak opadle, dež se tá zlatovlasá

pana esala. Dý mn aspo dva!" — „Ani jeden". Toten drohj'

ftáek za ním a te zlaty vlase chetil. Dež se tak o n v let

táhale, zostal každymo v zobáko jeden, teti zlatý vlas opadl

na zem, jenom to zazvonilo. F tem se Jorka po nm ohlidl a

pelil. „Propadls ževot", vkikl král', „ale chco s tebií milostiv

nalože, dež tií zlatíí pano dobodeš a pevedeš mn jo za ženo."

Co mnl Jorka déla? chtl-Ie sfuj ževot zachovat, mosel

pro pano, akole ani nevdl, gde jo hleda. Nastrojil si koa a

jet kad tade Pejel k ernymo 1'eso, a tam pod lesem o cest

hoel chrást; zapálele ho pasáci. Pod chrástem bel brableni

kopec, iskre na ní pršele a brablenci ze sfojema bilýma vaji-

kama semtam otkafe. „Ach, pomuž, Jorko, pomuž!" volale ža-

lostn, „zhoime, a naši mladi ve vajikách". — To on s koúa

duIe, chrást oal a ohe ohasel. „Až teho bodeš potebovat,

zpome si na nás, a taky ti pomužem (e)."

Potom jel pes ten les a pejel g vesoký jedle. Na vrcho

na jedle bélo krkavi hnizdo, a duIe na zemi pišele dv krkafata

a naikale : „Tatiek a matika nám oletre, máme si sami potravo

hledat, a me obohy pisklata eše litat neomime. Ach, pomuž,

Jorko, pomuž, nakrm nás, lebo omem hladem". Jorka se dliího

nerozmýšlel, skoel s koná a vrazel mo do boka šablo, abe

krkafata mnle co žhra. „Až teho bodeš potebovat", krkale

vesele, „zpomeii si na nás a taky ti pomužem!"
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Potom dál jož moseJ Jorka péške. Šil dliího, dliího lesem

a dež jož z lesa vecházel, vidJ ped sebií daleky veleky moe.
Na beho na krajo mora hádale se spolem dvá rebái. Chetile

velekií zlatií rebo do šité. a každý jo chtl mnf sám pro sebe.

„Moja je si, moja reba!" — A drohj^ mo na to: „Málo be ti

tvoja si béla platná, debe mojí lod a mojí pomocé nébelo. —
„Až podrohy zas takovií clietnem, bode tvoja". — „Né tak, te

poký na drohu a tiíto dý mn". — „Já vás porovnám", povidá

Jorka; prodýte mn tu rebo, dobe vám jo zaplatim, a penize

rozdlte mezi sebií na pole". A dal jim za no všecke penize,

co mnl od krála na cesto, nic si nenechal. Rebái bele rádi,

že tak dobe prodale, a Jorka postil rebo zas do mora. Vesele

zašpMchla, podhrozela se a potom bFizko beha eše jednií ve-

strela hlavo: „Až mn, Jorko, bodeš potebovat, zpomen si na

mn, odsliížim se ti". A potom se stratila. „Gde ideš", ptaíe se

rebái Jorke. „Ido sfojemo pánovi, starymo královi pro nevsto,

pro zlato vlastí pano, a nevím ani gde jo hleda". „Ach o ty ti

mužem dobe povdt", ekle rebái, „je to Zlatovláska, králova

cera, z keštálovyho zámko tam na tem ostrov. Každý de
ráno, dež se rozednivá, eše svoje zlaty vlase; ide od nich zá
po nebi i po moi. Chceš-Ie, sami t tam na ten ostrov dovezem,

protožes nás tak dobe porovnal. Ale mní se na pozoro, abes

pravil pano vebral: dvanást je panen, králofských cer, ale jenom

jedna má zlaty vlase."

Dež bel Jorka na tem ostrov, šil do keštálovyho zámko

prose krála, abe svojo zlatovlasí! cero jeho pano královi dal

za ženo. „Dám", ekl král, „ale mosiš jo veslííže, mosiš za te
dni te práce odla, co ti oložim, každý de jedno. Žatým si

mžeš do zýtka odpoenií". Drohý den ráno povidá mo král:

„Moja Zlatovláska mnla šrko drahých perel; šrka se pe-
trhla, a perle se vesepale do vesoký tráve na zelený liíce. Te
perle mosiš zebra, abe ani jedna nechebila". Jorka šil na tií

lííko, béla daleká, veleká, klekl do tráve a zaal hleda. Hledal,

hledal od rána do poleda, ale ani perliko nevidl, „Ach, debe

tade bele moji brablénci, ti be mn muhl pomuc!" „Šak zme

tade, abechme ti pomuhle", ekle brablenci, gde se vzale, tam

se vzale, ale kolem nho jenom se hýbale. „Co poteboješ?" —
„Mám perle zebra na tý liíce, a nevidím ani jedno". „Poký
jenom maliko, me jich za tebe pozbiráme". A netrvalo to dliího,
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z tráve mo snesTe hromádko perel ; nepoteboval Teda na šrko
navTika. A potom dež jož tií šrko zavazoval, pekolhal eše jeden

brableneek, bl chromý, noha mo tehda zhoela, dež o nich ho-

elo, a keel : „Poký, Jorko ! nezavazuj, neso eše jedno perliko!"

Dež Jorka te perle královi penesl, a král jich pepoítal,

ani jedna nechebila. „Dobes odlal svojo vc", povidá, „zýtra

ti dám jinií práco," Ráno Jorka pesil a král mo ekl: „Moja

Zlatovláska kiípala se v moro a ztratila tam zlatý prstýnek;

ten mn mosiš najit a penys". Jorka šil k moro a chodil

smotn po beho; moe bélo cesty, ale tak hloboky, že nemohl

ani na dno dohledniít a což teprová na dn najit prstýnek.

„Ach debe tade béla moja zlatá reba, tá be mn muhla pomucf".

F tem se nco v moro zablísklo, a z hliíbke na vrch vod ve-

plola zlatá reba. „Sak so tade, abech ti pomuhla; co poteboješ?"

„Mám v moro najif zlatý prstýnek a nevidím ani na dno".

„Ver akorát potkala sem šoko rebo, nesla zlatý prstýnek na

plýtí Maliko jenom poký, já ti ho peneso". A netrvalo to

dliího, vrátila se z hliíbke a penesla mo šoko i s prstýnkem.

Král Jorke zas pochfáM, že dobe sfojo vc odlal, a

potom ráno mo oložel tetí práco : „Chceš-Ie, abech sfojo Zlato-

vlásko tfojemo královi dal za ženo, mosiš ji penys mrtfý a

ževý vod, bode ji poteba". Jorka nevdl, gde se pro tií vodo

obrátit, šil na zdabuh, kad tade, gde ho nohe nesle, až pesil

do ernýho Tesá. „Ach debe tad bele moji krkafci, snad be

mn pomuhle!" To mo nad hlavil cose šostlo, a gde se vzale tam

se vzale dvá krkaci: „Sak zme tade, abechme ti porauliTe. Co

chceš?" Mám penys mrtfý a ževý vod, a nevím, gde jo

hleda." „O tý me dobe víme. Maliko jenom pokj', me ti jo

penesem". A za malii chvílo penesle Jorkovi každý jeden pTocar

plný vod; v jednm plocaro béla ževá voda, v drohým mrtfá.

Na krajo lesa vidl od jedle g jedle rozpjatú pueno, prosted

piíene sedl veleký piík, cucal mocho Jorka vzal plocar s mrtfií

vodii, postíkal piíka a piik se zválel na zem jak zralá višua,

bel mrtfý. Potom postíkl mocho z drohyho plocara ževií vodíí

a mocha zaala sebií házet, veškrabala se z piíene ven a potom

do povtí. „Tfoje šestí, Jorko, žes mn zkisel", bzuela mo
kolem oší, „šak beze mn bes sotfá ohodl, kerá ze dvanástí je

Zlatovláska."

Týnec u Olomouce. Pepsal theolog Jan šrámek.
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d) Rznoeí vyškovské.

Na Vyškovsku, poítajíc tam: Palavice, Ddkovice, Švábe-

nice, Hostíce. Kižanovice, Herotíce, Topolany, Mor. Prusy,

Vážany, Málkovíce, z podeí tohoto vytknouti sluší:

a) Pvodní e a o mají zvuk normální

b) Ze sloves V. tídy a nepehlasují : veeat — veeáme,
všat — všáme, zabijat, stílat. Za mišat jiných podeí haná-

ckých je tu míchat (imper. zamiš).

c) se úží v i v slovesech: hit — hije — hí — híl,

vkit — vékije — véki — vkíl, pít — píje — pi —
pil, smít se — smije se — smi se — smil se.

d) í v slabikách U, r/, ««, ži, ší, í vtšinou se krátí: klí,

blízko, rohlík, stehlík, kiž, kidlo, šipek, košík, nožík, íst, ítat,

íhat, v genitiv mn.: kži, vži, hósi. Jen v nkterých slovech

a tvarech mní se v é: lésti, lézat, lézaka, psek, vozék, em,
óšé (ušij), óžé (užij). Tak i v Brodku a v Želi.

e) y mní se v Palavicích ješt v e povýšené: rb, trnk
(jako na Kojetsku), dále v e hrdeln: rébé, trnk, hróšk.

/) o se dlouží ped ./ ve slovesech: hojit, dojit, strojit,

bójim se, stójim a p.

g) Slovo kraj nepehlasuje.

h) V Palavicích ješt se dosti zeteln rozeznává I a l\

dále už je jedno / stední.

i) r tvrdne ve slovese odert, ale' netvrdne ve slov kda
U) Pídechového v ». h není: oko, ovod, abch.

O Dativ mn. rodu m. a st. v Hradanech, Chvalkovicích.

Palavicích a Švábenicích má koncovku om: chlapom, konom,

telatom, od Ivanovic poínajíc k Vyškovu um: žebrákm, kom,
telatm.

m) Akkusatív jedn. vzoru starosta jest roven genitivu: Od
Procházke, potkal sem Procházke.

n) Zem, do zem, v zemi, pod zemo, zem — zemi —
zemách — zemama.

o) Pídavné jméno má v instr. jedn. a mn. krátké y:

dobrým, dobrýma; tak i: mym, sosedovym.

p) Dativ zájmena ty rovná se akkusatívu: já t povím!
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Zájmeno ukazovací ženského rodu je v íiom. ža, v akk. to.

r) Optovací sloveso jeti je tu všude ježdat.

V Ivanovicích se nyní e „panští". Hledíc k samohláskám,

pozorovati tu ti doby vedle sebe: bodo — budo — budu, rébé

— ryb — ryby a p.

IV. Drahany.

Hranice: Ptení, Zdtín, Vícov, Plumlov, Prostjoviky,

Podivice, Drysice, Pustim, Nm. Prusy, Ddice, Drnovice,

Nosálovice, Lul, Nemojany, Tuepy, Habrovany. Olšany, Radice,

Ruprechtov, Podom, Krásensko, Rozstání, Lu dikov, Újezd, Skalice,

Svitávka, Chrudichromy, Buková, Lipová.

Samohlásky.

1. a v koncovkách pádových se ne pehlasuje : práca, dó

hrnca, zélény póla.

d ve slovech máslo, sádlo, nás, vás se nekrátí.

2. e pvodní zvýšeno je v Drahanech v e: hd ho vdté,
nsmé, jinde v e;

« se seslabuje v ^ ve slovech a tvarech: vidt, póvidt,

zdóvidt Stí, véstihóvat sé, Próstihóv, plsnivit, vošédivit, vóné-

mócnit, sédnité, zamknité, na náspi, vedli, hij, pij, smij sé,

vókijé;

é mní se y : prstýnek, dyš, kryv, dóbryhó, — mynó, pyró

v. ménó, péro (Žárná);

é kmen zavených sloves I. tídy mní se v iníinitiv v // (=ý)

;

nyst, vyst, vyzt, týct, pyct, kvyst, na Boskovsku (Žárná, Chrudi-

chromy) se krátí: nést, vest, vézt, kvést v. pyct, týct;

ie mní se v celé krajin v i (= í): plict, lizt, íct.

3. i po retnicích má zvuk stedního, eského / a mní se

nkdy v e jako y: rozvéle (rozvily = rozpustilý), pchnot
(píchnouti).

Slabiky lí, i, zi, si, , ž?', i mní se jako na Prostjovská
a t. d. v /e, e, ze, se, ce, f^, Še, e.

V nominative množném i zstává nkde vbec nezmnno:
vojáci, vtáci, psi, kóžtíloži, drátai (Krásensko), jinde se mní
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v é po sykavkách tvrdých i mkkých: vójácé, ps, kóžlož —
drátai. — Vó, hoše (Krásensko) — vóé, hoše (Zdárná).

V lokále jedn. po í a r mní se i v é, po sykavkách

v e: na tabOl, na fae, na pcé, na véžé;

i po týchž souhláskách jen v nkterých slovech se mní
v e, vtšinou se krátí: lešti, lézat, cetit (Zdárná) — citit

(Krásensko), psek, vózek, — hlista, kidlo, šipek, íhat, róhlik,

stehlík a t. d.

Tak i v genitiv mn. í jen po s a z místy se mní v e:

hóse, koze (Zdárná) — hoši, kozí (Krásensko), doši, kuži, bezí.

4. y mní se v e, 2/ v e: rébé, peské, bek, pecha, dobrech ldi.

5. o pvodní mní se v Drahanech v o, jinde v ó: vólóvó

— vólóvó.

6. u se mní v o, ?« v o: bódó, mdó, kop cókro, za našo

stodolo.

7. ú se vyslovuje zkrátka : stul, dvr, ruža.

8. ej v koncovkách substantivních zstává nezmnno:
zlodj, vóléj, lšj, na pródéj, ostatek se mní v e: zavóle, de,

nelepši; — pemité = pijmte.

Souhlásky.

1. Jasné souhlásky vyznívají na konci slov velmi jemn
s pazvukem samohláskovým.

2. V Prostjovikách ped a, o, o, e, w a na konci slova jest

I tvrdé: tabela, lopata, lóh, vdólk, kostelník, hóétél, v ostat-

ních osadách jest jedno, stední L

Za I, v jest 10, ró ve slovech: slóza, pétróžli;

tvrdne ve slovese hodrt, ale nikoli ve slov kda.

3. M mkne ve slovech: sk, kómiá.

4. se mní v .; v místním jmén Djíce

;

, tt zstává nezmnno: pódté, zaplatté;

sf mní se v instr, jedn. vzoru kost u abstrakt v Sé-.

radóšo, chtróšó.

5. v mní se v 6: gebat = kývati, blaštuvka;

v se pisouvá: vlaská (lasice), vodvolat (odolati, jako by

bylo složeno od—olat);

y jest pídechem každému náslovnému o: vókó, vóvés.
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6. h se mní v j: ójik;

h jest pravidelným pídechem náslovnérau o, e, i, o {= u),

o (= ú) : haž, hale, hértépl, hé (= i), hiva, jhich, hó nás,

hóml, hovód. Hódrél hóhli hóhlia hóhlém, hóhlir hopadl,

hómél. Se skupiny h neodsouvá se h: híich, hibe, po-

heb a t. d.

7. ^ se mní v š: šmélák, ./ v h-. Próstihóv.

8. Pesmyk: hin = nit, hindé = hnidy.

Skloování a asování neodchyluje se podstatn v niem
od obecné hanátiny, jmenovit prostjovské.

1. Dativ mn. koni se na 'ím: vtákum, hosum, hibjatum.

2. Nebe sklouje se dle pole, jen v genitiv má zvláštní

tvar nehi: Péšni andéli z nebi spadlé.

3. Koc má analogické tvary: dó róci, v rocich, róciraa,

4. Vzor mrkev pestoupil pode vzor ryba: mrkva, hožva,

kotva, dkva, kórótvja. — Ve Žd!árné: mrkev - mrkv —
k mrkv — mrkvjo, pánvja, kórótvja, hožva.

5. Pídavné pisvojovací koní se v uj — ova — óvó, na

Boskovsku v '/ — óva — óvó.

Vó ziym kócoró.

Bl jdnó jédén mlad, svobodn sedlák. Rodii mó hómél
a vón vód e dob neml hó sb v statkó ani lovíka, ml
jénóm vlkyhó érnyhó kócóra.

Sedlák tm bl tóz pracovit a pénlév ; ráno každé

dn si všckó sáni póklódil a dž drózi sdláci jl dó póla,

jl jóž také. Him bélo divný, hdó mó všckó pópravój a dlá,

alé dž s hó na to zptal, íkával, ž mó všckó hódlá jéhó

kócor. Za njaké as namlóvil si céró bóhatyhó sedláka a pótóm

si jo také vzal; vóna blá bohatá, alé tózé lenošná a vzala si

hó jénóm prótó, ž si msléla, žé tm kócor za ó bod všckó
dlat. První dn pó svadbé sedlák ráno stal, zapihl a povídá

žen: „S pánem Bohém! Já jédó dó póla a t to tad s tm
kocorém jóž pópravuj.

V poledn péjl dóm, vódstrójíl kón a šil dó séknicé.

Žena jéhó sedla hó vókna a šla; kócor lžél ua lavcé hó

kamen. Sedlák s ptá slké: „Nó, có vaiš na vóbd." „Nic!
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Povídala sem ráno kócoróvi: Póklód! — Nechtl. — Bž pro

v5dó, nechtl, ani se nhebal. — Bž, var. — Nechtl. Déž
v5n nšil, nešla séra také", ekla selka.

Na to sedlák: „Tak, kócor t népóslochal, no dobe. Šak

já mo pómužo. Na, ch hó a drž, alé pevn, já ho bodó ezat;

bodš vidt, žé t pó drohy poslechne." Selka vzala kócora a

sedlák ho ezal. Chvilko bl kocor po ticho, jenom vrel; ale

pak škrabal selko tm vic, im vic sedlák ho mastil. Selka j5ž

pro Boha prosela, habé hó nechal, alé sedlák nic. Rézal dál.

Selka jož béla celá poškrabaná, a sedlák ezal kócora jéš.
Pótóm déž jóž selka to nemohla zdržet, postila kócora, a habé

hó pó dróh}' zas némóséla držet, vaéla, pópravóvala a dlala

všéckó sama. Tak si sedlák chté pómuhl a ml bóhato a pilno

ženo.

Krásensko. Napsal stud. Jan Zachoval.

V. Letovice.

Hranice: Krhov, Sebranice, Rudka, Nýrov, Jasenov, Vra.

nová, Vlkov, Skrhov, Stvolová a odtud osádky po levém behu
Svitavy po Letovice.

Osady Vránové náleží sem jen východní polovice (30 ísel),

jež slušela kdysi pod panství letovské, kdežto polovice západní,

jež poddána byla Ketínu, má náeí kecké (kunštátské).

Podeí toto skoro ve všem se rovná brnnskému.

Samohlásky.

1. a se nepehlasuje, á mní se celkem jako v ostatní

hanátin.

2. é se mní v ý: prstýnek, dýnko, dobrýho, po dobrým,

vyjmouc kmeny zavené sloves I. tídy na z a .s, jež é krátí:

vézt, vest, nést, kvést, lézt, v. týct, pýct;

mní se asto v '": na halmai, na hi, na kái (v. na

fae), pid, pis, pivrátit, hije, pije, smije se, vokije, sednite.

3. i po /, r, z, š, c zstává nezmnno, po z, fy c mní se

v e (normální ) : lid hlína, peina, pálit, vait, složit, toit, moit,
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— zema, sela, serotek, do Lisec, v Rosecích, cebola, cezí, noset,

vozet a t. d.

Skloovací koncovka ci mní se v c: vtácé, vojácé, k té

práce, v pece (Sebranice).

i dlouží se v nominative mn. : tí, štyí, všecí, hadí, holobí.

i vyslovuje se velmi zdlouha: znamení, zelí, dnešní, lepší,

chodíme, nosíme, mlíko, chlíb, klíše a t. d.

Po I, , ž, s", zstává \í nezmnno, po z, .s, c mní se

v é (normální) jen v nkterých slovech a tvarech: hlísta, lízat,

blízko, klí, plíce, kíž, kídlo, hích, píina, žídlo, hožívat, ve-

šívat, íst, ítat, — v zemn, zívat, cép, cétit, cín, císa, psék,

vozék, lesék, stádo koze, hosé, pt meze;

í se krátí v koncovce ík : mladík, chodník, ervík, — rohlík,

stehlík, špendlík (Krhov) — rohlík, stehlík, špendlík (Sebranice).

4. y mní se v e, ý y é (normální e, é): meš, rebe, peské,

pécha, stréc, motel, hél, dobrech lidí.

5. o má zvuk normální,

o mní se v « ve slovech: kzle, kža, nša, rste —
rsti, vbec {= obec), v ?' ve slabice ov. vuves, vuvca, nuvé,

dobuvé, boskuvské, maluvat, a ve slabice oj: stj: poduj, nebuj

se, v. pokoj, a ve slovech jablun, zludéj.

6. u se mní v normální o, ú y ó: bodo, hobo, kop cogro,

za našó stodolo. Bok (latus) a bok (fagus), kopec mercator) a

kopec (mons) ve výslovnosti se nerozeznávají

7. ti se vyslovuje zdlouha, i v genitiv mn. se hodn pro-

dlužuje: stl, rža, dm, vl, nemžu puit, ho sósed.

8. aj se nemní ve slovech: kraj, hajné, ej v koncovkách

substantivních : dobrodéj, zluéj, Maéj, lišéj, kdežto jiné ej se

mní v é: sténé, dé, nevtší. V imperative: poke — pokete
krátí se e;

ij se mní v i: nali, naši, hoži, hoši (ušij).

Tolikéž j se mní v i: nesmi se, pi mo toho, zehi se.

yj se mní v e: horné, zakré.

9. V píestí inném v rod muž. jedn. dlouží se samo-

hláska, zvlášt e vzniklé z y: bél, nosél, prosel, vozél. Dlouží

se: šísté, sídmé, ale: vosmé.

Po rznu: sélnica, istá voda (Krhov).
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Souhlásky.

1. Jasné souhlásky na konci slova znjí velmi jemné,

s pazvukem samohláskovým.

2. I ped a, o, ped souhláskami a na konci slova v n-
kterých osadách (na p. v Sebranicích) zní zhruba: tabola, na

poio (na poli), kostelník, klnót, veiké, hoheí, v jiných jest

jedno, stední 1.

V píestí inném I jen místy (ve Vranov) vtšinou se

odsouvá.

tvrdne ve slovese hoderet, trvá v podstatném kída.

3. t se nemkí ve vzoru kost: spravedlnost, štvrt, hnit.

a f tvrdne v imperative: bed — bet (^ bedte, budte)

pod — pote, záplat — záplat, pojed — pojedte a v pí-

slovci ted.

d se nevsouvá ve slovese žímat.

st se mní v š v instr. jedn. jmen odtažných vzoru kost:

zlošó, chetrošó;

t se nemní v k ve slovech: tlosté, tlóct, tlait.

4. v jest pídechem každému náslovnému o: voko, voves*

5. h jest pídechem náslovnému a, e, /, o, (= u): hábech,

he (i), hiskra, hídlo, hocho, hodlal, ho sóseda a t. d.

h se pedsouvá ve slovech : hnit, hnízké, hroždí.

Skloování.

1. Mj nuvé nž mý nuvý nuže

2. mýho nuvýho nža mech nuvéch nž
3 mýmo nuvýmo nžo mém nuvém nžum
é. mj nuvé nž mý nuvý nuže

5. mj nuvé nžo mý nuvý nuže

6. mým nuvým nžo mech nuvéch nžech
7. mém nuvém nžem méma nuvéma nžama

Lokal mn. vzoru holub-dub bývá astji na U-h než v jiných

podeích sousedních: na stromích, na bocích (buk), vo vtácích

na vozích, vobrazích.

1. Naša bílá koza naše bílý koze

2. naší bílé koze naších bíléch kožé

3. naší bílé kozi naším bílém kozám
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4. našo bílo kozo naše bílý koze

5. naša bílá kozo naše bílý koze

6. naší bílé kozí naších bíléch kozách

7. našó bílo kozo našima bíléma kozama

Jako v jiných podeích hanáckých, i v tomto jsou lokaly

mn.: rebech, hobech, patech.

Vzor starosta má v genitiv i v akk. jedn. staroste.

Roce i tu se sklouje dle liché analogie: do rocí, na rocích,

rocema.

Vzor mrkev má: mrkv, mrkvi, mrkvjó atd. Tak: kotev,

hóžev, pánev (v. pánva), ale: korotvja.

Pídavné pisvojovací koní se v Krbov na j, -uva -uvo,

jinde na , -uva, -uvo.

Zájmeno te (ty) má v dative i v akkusativ ti,

Von v akk. jedn. r. m. /e, r. st. ./e, v akk. mn, je, v lok,

jedn. nm, tak i našem, vašem, em, všem.

Zájmeno tem (:= ten) má tvary: toho, tomo, vo tom, tém,

ti, tch atd.

íslovka tí — ti má ve Vránové tvary: do tích, po

tích, steí — štere : do ster, po sterech, jinde : tech, štyech.

asování.

Tíst — teso — tísl — tesené, píst — pedo — pídi

— pedené, nést, vézt, vest, kvést, lézt, pýct, týct, síct, hotít

— hofál - hotíté, žít — žál — požaté, zaít — zaal — za-

até, zapít — zapjal — zapité, rožít — rožál — rožíté, vodpoít
— vodpoál v. vodpoinót, pít — pije — píl, hít — hije

— híl — híté, smít se — smije se — smil se, chestat —
chešo — cheši — chešite.

Pechodníky jsou jenom: šedna, lehna, stoja, sedá, klea,

Choda, vida.

V píestí inném slyšeti místy (na p, ve Vránové) i tvary

elidované: nes, ved, pek atd.

Píslovce: vodsádedok (odtud), posovad, domka (dom),

venka (ven), taktom, pádem za stavením (zrovna, hned), — cak

(copak), — teplej, zemj, pknj, réš.

Ostatek deklinace a konjugace neliší se hrub od sousední

kunštátské nebo vzdálenjší brnnské.
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VI. Litovel, Konice, Jevíéko.

Hranice: Námš, Senika, Odrlice, Cholina, Rozvadovice,

Choelice, erné, Stelíce, Lipinka, Loštice, Pavlov, Trnávka,

Biskupice, Jevíko, Smržov a t. d., Borotín, Ivanovice, Vísky,

Sušice, Okrouhlá, Benešov, Pavlov, Štpánov, Usobrno, Šubiov,

Konice, Budcko, Námšt.

Samohlásky,

a, á.

1. a se pehlasuje a) celkem tam, kde i v jazyce spisovném

a v obecné eštin: a) v nom. jedn. rodu ženského: picé,
lavice, doš, ruž, véž, pz n, píze, méz, svin, kaple, šablé,

tabule, bérlé, v. stodola, škola, skala a t. d., /5) v genitiv a

akk. jedn. rodu mužského: hotlé, liél, ménáé, hospodáe,

zajíce, strecé, pla, koše. S moravským zmkením: pul lókt,

mice, jemene, kos kamen, dó plamen ; ale : zastlél jelena

(slov. val. jelena) y) v genitiv jedn. vzoru pole: dó póle, dó

móe, vedle: dó póla, móra.

h) V nkterjxh slovech, v nichž eština spisovná neb obecná

nepehlasuje : a) ve dvou slovech na za: hrze, pozé (pavuz)

v. koza, rosa a t. d., ;;9) ve slovech na Ha po moravsku zmk-
ených : kovárn, vóvirn, kóžlóhóvn, /-) ve vlastních jménech:

Kaé, Marošé, Baróš a p.

a se nepehlasuje a) v nom. mn. vzoru pole: póla, móra,

zela, obila; 6) v pechodníku: sda, bža, chóía, vstávaja,

11haj a.

Na Koníku v sousední osad Laškov poíná se pehla-

sovati teprve od nedávná, starší pehláska je: naše stodola

vaše ^zéhrada, kdežto v nkterých pohraniních osadách, jako

v Benešov na Boskovsku zase za píkladem obcí sousedních

zaíná se pehláska rušiti. Jinde tvary kosa, koa a p. pokládají

za „drataské".

2. á (ia) se pehlasuje a úží (v ie, i) jako v jiných pod-

eích hanáckých: sihat, siha, tist, pist, vokií^, hit a t. d-

(srovn. str. 9).

Krom toho také ve slovese tihnot: tíhni!
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3. Kvantita samohlásky n jest celkem táž jako v podeí
I. (viz str. 10).

d se krátí a) ve slovech: masló, sadló; b) v instr. jed.,

v dat., lok. a instr mn. (zíídka v gen. mn.) krátí nkterá jména

dvojslabiná vzoru ryba kmenové d: brána — brand — brán —
branách — branama. Tak: tráva, kráva; c) ve tvarech zájmen-

ných: nati a vas: Bel o nas, mlóvil vó vas.

4. a se seslabuje v e ve slov zéhrada.

e, é; , ie.

1. e pvodní je zúžené (zvýšené \ nkde více (), jinde

mén (é), jinde mezi é a : sebe, cra, ekal, vedet, jhó, jš,
lpi, med, tanec, pna, epa, dób, teba, sestra, v ls,
stšn, chcete, ótl, chtl, hózl, zžr.

2. e pehlasované je taktéž zúžené v nebo e: vód ótcé,

chlapce, švc, za šafáe.

3. é (ie) se úží v y (i) jako v podeích I,

—

III.

4. é (e) se mní v i (y) ve slovech: zbihl s (zbhly),

pó izbi, lito — v lité, pódii, vé žni, pšinc, vir — k véro,
vijka, vidt — zdóvidl sé, Prbstijóv, smijé s, sijé, hij a p-

tim, v. tem, tima, v. tréma.

i, i.

Po retnicích zní - v nkterých osadách, jako v Senice,

v Laškov, mkce: pivo, bit, nemívá, visi; vtšinou však má
zvuk eského stedního i a mnívá se tytýž v e jako // : pchnót
= píchnouti (u Jevíka); veka (vikev) zní v náeí slov. a

val. vyká.

2. i mní se po I, r, z, s, v, ž, s, y e^ t. j. v nízké,

hrdeln, otevené e, kteréž se velmi zeteln rozeznává od zvý-

šeného (pvodního) , : ld — ld (lid — led), šdit (šiditi)-

šdit (šedou barvou barviti), nelžete (imper.) -- nlžt (indik.\

lež (lízej) — lž (lež), zemní (zimní) — zemni (zemní), péšil

(pišel) — pesil (pešel) — pešel (pišil) — pešel (pesil),

té (imper.) — te (indik.).

V nominative mn. po c je e: vtácé, vojác; duál: vó,
hbš má e súžené. V lokále je tolikéž e: pó vul, v pólc, na

hóléc.
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Tato zmna hlásky i v e dje se vtšinou v týchž slabi-

kách jako v podeí III., na p. : hléna, slna, lest, póléc, stó-

léc, šlé, kve', két, zéma, sélnic, séve, cézi, cébol, cgáu^

žéla, žd, ždl, žétó, šška, šét — šjo, ška, ste, bisko,

kóka a t. d Krom toho také ve slabice ji-, jtrnic.

V infinitive a píestí inném sloves IV. tídy nejen po

týchž souhláskách jako v podeí III., nýbrž i po nkterých

jiných: chválet — chválél, vat, vózt, nósét, složt, tot a t. d.

— cifét (v. mlátit a t. d., Borotín), zminél se (v. ernit a t. d.^

Palonín), divjélé se (Moraviany).

3. í po týchž souhláskách mní se v é. Toto e je na Lito-

velsku e, t. j. é podnebné, znan súžené: zéma — v zem,

rohlek, psek, leét, stekat, pbetat a t. d., jinde e, t. j, e hrdeln,

otevené: slen, lézat, lešti, šep a t d.

Tato zmna hlásky i v e nebo v e dje se vtšinou

v týchž slabikách jako v podeí III., na p. : lešti, pondle,

lelek, leét, ebk (híbky), kedlo, kež, psek, vózek, cep,

kbšeek, Pnen, ežék, ehat, est a t. d.

Místy i po vytených souhláskách v nkterých slovech se

nemní v e (e), nýbrž se krátí: pondlí, blim, klin, hlista, rohlík,

líbit sé, liét, šipat, íhat, poítat (Pavlov u Loštic, Borotín).

Klen (sinus) — klen (cuneus).

Klí má tvary: klo (Litovelsko), kli (Konicko), kle

(Bohuslavice u Litovle), gle (Mohelnicko),

Za obecné l()tó slyšeti místy letó, vzniklé z pehlasova-

ného líto.

Ostatek platí o i, co eeno bylo o podeí II. str. 42—44.

Dlouhého i istého ani v tomto podeí není.

4, i se odsouvá ve slovech: p'c, póv'dat — póv'dal,

pšin'c, séln'c, a také v týchž slovech jako v podeí I. a II.

y, ý-

1. y mní se v téže povahy, jaké jest e vzniklé z i (str. 108.),

tedy v hrdeln, otevené, široké e: rbé, peské, kopéto, chb,
chstat, méjó atd.

I toto e. velmi zeteln se liší od sníženého (pvodního) e:

hdé (kdy) — hdé (kde), žen (mulieres) — žen (agit), vedet

(vedete) — ve dt (vyjdete) — vedet (vydejte).
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ij mní se v é téže povahy, jaké jest é vzniklé z i (str. 109.)

Na Boskovsku (v Benešov) zní toto é skoro ist, jsouc jen

málo sníženo; na Litovelsku je to podnebné, znan súžené e:

bek, pecha, ser, kevat, dobré lovk; na Konicku a Jevísku
hrdeln, široké, otevené e: hódne, repat, strec.

3. Toto é (ý) se krátí ve slovech: prš (prýšt), dchat
(dýchat), vpršla s voda.

o.

1. o pvodní je zúžené (podnebné, zvýšené) o, nkde více

(ó), nkde mén (ó): Có tó bélo, babiko? Šil za stodolo.

2. o pechází v u () ve slovech: luž (postel), vusa, pé-
studulk, miíct — muhl, rst — rusté — rustl. Mimo to též ve

slovech a tvarech obecn hanáckých: luj, stj, nebuj se, poduj,

okruj, kuzlé, v. kózl, v i ve slov libive (slov. lubivý).

3. o se dlouží v o v pípon och: staróch, r()ch, srara-

dóch (Jevíko) a ve slovese plovat — ploval.

u, .
1. u se mní v o, t. j. v hrdeln, otevené, široké o: bóch,

kóšól, kóžóch, strohá, mócha, póta (pouta), pracojo, k dóbó,

sdóm, vósóm.

Toto zástupné o rozeznává se u výslovnosti zcela zeteln
od pvodního (zvýšeného) o (ó): kos (kus) — kós (kos), bok

(buk) — bók (bok), vóknó — k vókno, Francko! (Francku!) —
Francko! (Francko!) Tónkó! (Tonku!) — Tónkó (Tonko!). „Na
Francka a na Tonka oteve se huba."

u nemní slova zvukodobná a nkterá cizí (jako v hanátín
vbec): bubák, bumbat, žblunk, guráš, burnus, kukuice, kut.*)

2. t( mní se v ó. Na Litovelsku je to podnebné, znan
zúžené o: za našo chalópo, vólajo, v zelo, klóbok, na Konicku,

na Jevísku hrdeln, otevené, široké o: vdo, |rvno ružor

dobro rado.

w, lí se nepehlasuje v slabikách ohýbacích, v kmenových
pehlasuje se jen nkterých : v kóšó, p6 Ignácó, na vótcó nic

nežádá, vašo o, — ót, klóka, lobat, — díra, v. dora.

4. o se krátí ve slov dlóhó.

Slov. kua =^ barák.
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u.

v se vesms krátí: Bulí, ku, ruž, sosdu, kónm,
nuž — nuže.

ia, an, aj, ej, ij, yj.

1. ia: hólobjata, hibjata.

2. Dvojhlásky au ani v tomto podeí není: pok, poz

(Litovel), pok, poz (Jevísko).

3. áj vyskytuje se zhusta v koncovkách píslovcí: smkájr

tókáj, vélkáj, hnédkáj, dnskáj, véráj, tdkáj, dómkáj.

4. ej téžeslabiné mní se v e nebo e tam, kde í a ý v e

a e (str. 109, 110): zavole, de, nelepši, stene.

V imperativech více než dvouslabiných krátí se místy

toto e: pokt, zavólt, nachstt (Bouzov), — det.

5. ij téžeslabiné po s a s^ mní se v e nebo e, sice v ^:

ože, óše — napi se, nebi.

6. yj téžeslabiné mní se v íí nebo e: zakre, re, home.

Zvláštní dloužení.

Krom obecného dloužení moravského : pápž, fára, dvá,

vóbá, sótvá, pódlivá atd. dlouži se též zema (zima).

Píestí inné má krátké hlásky: volal, sedl, mlátil;

toliko e (e) vzniklé z y, i se prodlužuje: omel, zakrel, prosel,

nósel.

Zvláštní sražéniny jsou: cak (copak), ta (teba).

Souhlásky.

Spodobování souhlásek.

1. Jasné souhlásky na konci slova znjí vtšinou velmi

jemn, s pazvukem samohláskovým: chli6, hatí, ^ybd\ jmenovité

h zní jen slabým pídechem nebo docela mizí: sni — snihó,

nocle, plo (pluh), be. Místy však slyšeti též: snich, tvaroch

(Senika, Pavlov),

2. t; se pi temných souhláskách nemní v /: kvt, tvj,

k vám.

3. Skupenina sh mní se zh: zhodít, zhnit
;
jen na Jevísku

slyšeti: schót, schazóvat.
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1, r. .
1. / je vtšinou jedno, stední; jen místy (na p. v Senice')

jest / pied každým o, o, o, o a na konci slov: lampa, lopata,

kóló, maloval, oétl.
I se mní v r: baršdnek (balšánek), v n: ímésnnik (Lo-

štice), v m'. vmblod.

I se odsouvá v píestí inném kmen zavených v Bou-

slavicích : pad, nés, pék, bod.

2. r mkne v r: ralbvat — émlic — émlik (Jevíko,

o páení zajíc), mní se v í: kóler (kurýr); vysouvá se: liadlák,

Hódlc (Odrlice).

3. tvrdne v r ve slovese odrt a v podstatném kréda.

n, .
1. nn s jadrn vyslovuje: panna, Hanna, kamenné.

2. n mkne v ií : déú, kóé, kamé, prsten a p.

3. a tvrdne v pedpon «e: nhdó, nkre a t. d.

4. se mní \ j v koncovce nina, nín: slajiné, mišajina,

Palojin.

d, d, t, .

1. d mkne v píslovcích: hn, pósavá, poád, vódkád! a p.

2. d se mní v / ve slov svajba, nebo v r: svarba

(Borotín)

3. f v nominative vzor hosf a kosf netvrdne: hósf, zf
lok, kós, spravedlnost, smr, štvr, ni, dost atd.

4. Jen v nkterých osadách (v Pavlov u Loštic) je : tloct,

tlóste, tlat, jinde se v tch slovech t mní v k.

5. df, tt v imperative mní se vtšinou v j. béjt, (bydte =
bute), pójt, jjt, hljt, plajt, mlajt.

6. sf v instrumentale jmen odtažitých vzoru kost a v n-
kterých tvarech slovesných mní se š: zlóšiJ, s chtróšo,

s radóši), nachéše (nachystej), pochramošn. V Senice: zá-

moši (zámostí), ale: zlóso atd.

b, p; m; v, f.

1. p mní se v 1^: charba, klobat.

2. V Senice, Odrlicích, Vilémov, Cholin, Myslechovicích

pídechu v není : ókn6, óe, — 6sk (= vosk), v Kozvadovicích a
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v Chudobin se poíná a jest pak na ostatním Litovelsku, Zá-

brežsku, Koníku i Jevísku.

3. v se mní v b: zdáléba (Jevíko), pijóvár, v h: hecoch

(kanál ze chléva, jímž hnojovka odtéká, Jevíko), sluje jind©

vécóch.

4. v se odsouvá: šéck, štne, šlatéc (svlaec), sétidló

(svtidlo, Jevíko), vóté (otev, Jevíko), pál (pravil).

5. v se vsouvá ve slovese: vodvolat (odolati, Konice).

6. / se mní v ;? : packa.

g, k; h, ch.

1. g se dosti asto slyší: cégán, draga, fagan, zgrbló,

zgabnot, gaval, žgrán (Jevíko), gle (Moraviany).

2. h jest pídechem na Prostjovsku a Litovelsku jen v n-
kolika slovech: hozeny, holec, Hólómííc (na Jevísku: Vólmoc,

fem.), hóš, hozke (Palonín), hózda, hójc, hííl (Bouslavíce u Zá-

beha). — Na Koníku, Jevísku a Boskovsku je /* pravidelným

pídechem každému uáslovnému a, e, ?, 6 (= u),^(= ú), novjší však

dobou pídech tento místy znan mizí, (v Pemyslovicích ho

vbec není) : haž, habéch, hani, hé (i), hóml, hó susdu, hóvód,

horók, hotk, hiva, hine. hišrka, hizda, hitrnic, him, him

(jim), hintrés, hiskra atd.

Alé ==: sed, hale — asi (Borotín).

3. h jest pídechem ped n a r v ínkolika slovech: hni,

hnizke, hróždi, Hroch, hrochat.

4. h se odsouvá a) se skupeniny h; ib, ích, it— zeit
— éjé, idl, bik, ebk, šét, pób, bét, b) se skupeniny

hl ve slov: lesta, c) se skupeniny zh ve slov: zur6 (zhru).

5. ch se mní v k: katr, stmka.

6. ch se vsouvá ve slovese schóžóvat (sužovati, Jevíko),

c se mní v s po 5 a p : vrabs, kóps, staps, do vubs
( Litovel).

Více o tom v podeí VIL
v š: šmlák.

s v <^: nk — nek (Jevíko).

; v /*: Próstihóv.

s
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Za ei souhlásky t>, ^^ a ./ se vypouštjí, d, ( nkdy v /

se mní, samohlásky se stahují a p. : poidala (povídala), tó j
érvínkóó (-ovo), vóprado (opravdu), zal (vzal), pul dróiú (dru-

hého), 'á (já) sem dó tého jénóm óbl, já 'm (já sem) póidala.

mn 'e zdá (se), boš (bódéš), 'slépak pestane pršet (esli), dj
tó (dé — vždy), tójká (toká), štrádvact, jednadvacet

(Loštice).

Skloování jmen podstatných.

1. Vzor mwz, den:

1. móž móži

2. móž (é)
' možu

3. móžovi (5) móžóm (um)

4. mož (é) móž (é)

5. možo moži

6. možo móžich

7. možm (ém) možma (éma).

1. déíí
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Lok. mn. má po tvrdých souhláskách koncovku ách, ech,

po mkkých icA: hrachách, jmách, psech, stromech, zlódijich,

nóžich, koních, volich.

Instr. mn. mkké kmeny mají na ema (ma): chlapcma,

zajicma, kóncroa, kóšma.
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Genitiv = akk. starosto pevládá: vod Procházko, Svo-

bodo, vod Jahodo, vod Bndó, ti) jé kos nélédó (nom. iielida)

atd., tvar starósté slyšeti v Borotín a v okolí.

Jména Tona (Antonín), Ferda a p. mají místy vokativ:

Tóne, Férd.

2. Vzor diiše:

1. dóš dóšé
2. dóšé dóše (e, i)

3. dóš dóšim

4. dóšó dóšé

5. dóšó dóšé

6. dóšé dóšich

7. dóší) (o)
'

dóšéma.

Tak skloují se též místní jména na ce: k Vilimóvicim.

Svin má v dative mn. : svióm (Senika).

Instr. mn. má pravidelnou koncovku ema : šavlma, lavicma,

ružma, svinma.

V genitiv mn. astá jest koncovka e (e) jmen rodu ženského

i stedního, tvrdého i mkkého zakonení: lamp, pantle, lae,

svin, kóz, hós, meze, kuž, flaš, t (té = tý), hnizde,

tó je mlik! (hrnc s mlékem).

6. Vzor kost:

1. kósf
'

kosti ()
2. kostí () kosti

3. kosti kóstim (ám)

4. kost kostí ()
5. kósó kosti ()
6. kosti kóstich (ách)

7. kóso kóstima (ama)

V gen. jedn. a v nom. mn. i mají jména na sf, jiná mívají

astji e: hlopóstí, malikosti, do nemoce, do pcé, te nócé,

nit, štvrt.

V instr. jedn. mní se místy sf jmen abstraktních v š:
s radóšo, zlóšo, chétróší) (Palonín, Borotin).

7. Vzor mrkev:

1. mrkev mrkv
2. mrkv mrkvi

3. mrkvi mrkvím
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4. mrkev mrkv
5. mrkvjo mrkv
6. mrkvi mrkvích

7. mrkvjo mrkvma (ima).

Tak skloují se: dratv, tkv, bókv (bukvíce), kórótv.

Na Koníku obyejnjší jsou tvary na vn, gen. vé.

8. Vzor hibe:

1. íbj íbjata

2. ibjt íbjat

3. íbjtí íbjatóm (um)

6. íibjtí íbjatech

7. ríbjtm nbjatama.

Pod tento vzor pestupují i nkterá jména vzoru slovo a

pole: hnízd — hnízdte, luž — lužét, srdce — srdct.

Duál.

Ruka má bu tvary plurálové: roké, rok, rokám atd.

(Lítovelsko) nebo : roce — roko, na roko — v rókoch (Jevísko),

tak i na noho, na kólno, na rameno; nebo tvary utvoené líchou

analogií z nominativu : roce, róci, rócim, rocích, rócma (Borotín).

1. vó óš (hoše)

2. vói oši

3. vóám osám

6. vóách osách

7. vóama ošama.

Jméno pídavné sklouje se zcela tak jako v podeí III.

é za. ý je bud e: dóbre, ddbrech, dobrem, nebo e: dobré, dobrech

(str. 108.)

Pisvojovací jméno pídavné koní se všude na u-ova-ovo,

jenom ve Stelících u Litovle na uj-ova-ovo, a sklouje se

celkem dle vzoru dóbre.

Skloování zájmen.

1. já m
2. mn, mj nas

3. mn, mj, mi nám
4. mn, mj nas

6. mn, mj nas

7. mni) (mnÓ) nama.
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Tvar mi obyejný jest v Moravianech, v Paloníné, Senice

a na sever od Litovle. Tvar vijé vyskytuje se nejastéji na

Koníku a Jevísku.

Ty má v dat. zpravidla íe; ti slyšeti poíidku (v Senice).

Tvar vas má krátké a jako nas.

Zvratná námstka má v dative si (Konicko, Jevíc sko),

se (Lítovelsko), v akkus. se n. sé.

1.
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asováni

neodchyluje se podstatn od podeí III.

Infinitiv nosových kmen I. tídy je; žit — žat, otit —
hófat (zídka hotnot), zapit. — Zal (Moraviany). Eóžit, róžo,

imper. róž — róžt, rbžaty,

Zibst — zebe — zibló.

íst — eto — et], vótén (odítaný, Borotín).

Moct má: muže, ale: nmuž (Borotín).

A jož hóndété vod nas? = hbdndété, odejdete (Jevíko).

Vdt má vizo, psát: pšo.

Hdó to hoíál ? (udlal, Jevíko, Borotín), sám sem to póál
(podlal).

Zamišim = zamíchám (Moraviany).

Chéšé s (chystej), nachéš (nachystá).

Bóté sé bleso (Jevíko).

Bet, so — sé (séš) jé, sm, sté, so (so), bd — bdt.
Slovesa V. tídy a p. mají na Litovelsku v 3. os. mu. nfó,

jinde aji vedle afó (ajo): volají — volajo, dají — dajo.

V píestí inném kmen zavených odsouvá se I v Bou-

slavicích na Litovelsku: ek, pék, móh, tlok, stik, oviz, et,

snd atd.

VjTokové píestí trpné rodu stedního koní se na no:

Jož je vótvinó, zaplaceno, vmlácnó, nachstánó ; na Jevísku

:

Jož jé poseeny, póžaty, vmlácény.

Pechodníky jsou dosti astý: Zandá ten lovk za mn,
kuíi pác. Péjda tam, jož bl mrtv. Venda tam, nic néblo

vidt. Hosnól stója. Epna ho, bl na hromad. Najza s hracho,

bodéš séln. Pójza, mósim mt hned" fajko. Stávaja lihaja na

to méslim. — Mt má pechodník: mája, chtt: chtíc — nechtic

— samócht, hit: dóca (Jevísko), bet: soca, sóca tam, pršelo

(Borotín); nepimi (slov. nepimíaja — nepirovnávajíc).

Nkterá píslovce.

Vódkád, pókád", vocád, vódniká, na vrchó, navrch, zhuró,

vdulé, vel, ilka, thdyvá, vond, vondénó, dcky, dcink,
kviero, sodo, léchó, bd zticho, tóz — tozinké, rovn —- bez-

toho (vón vó tm rovn vdl), baf (ovšem), jsl, jšlé (Lito-

-snelsko).
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Komparativ píslovcí: tépleš, chladneš, pkeš, lilí)bš (Lito-

velsko) — teplej, zémjéj, pvnj, istj, poslizé, lip, hu, hlob

(Jevísko).

Rád má na Jevísku: reš — neeš, jinde radš.

Za piklad i tohoto podeí mže býti pohádka „Vtaí hlava

a srdce" pidaná k podeí VII.

VIL Zábeh.
Mluva na Zábežsku, a má mnohé, podstatné znaky spo-

lený, není pece všecka jednotného rázu; ba mže se íci, že

skoro každá osada vyniká tam nkterými dosti patrnými zvlášt-

nostmi. Celkem však pece osady na Zábežsku skupiti lze

v šestero vtších, menších celk dialektických, jež se hlavn
svým samohláseustvím od sebe odlišují, svým souhlásenstvím,

jakož i vzory skloovacimi a asovacími v kusech podstatných

se shodujíce.

Vytkneme tedy naped zcela strun nejdležitjší rozdíly

samohláskové tchto šesti skupenin a pojednáme potom ponkud
obšírnji o spolených znacích všech, nebo nkolika z nich.

1. Z Litovelska dostaneme se od Moravian úzkým pruhem

eských osad, vtsnaným mezi jazykové území nmecké, na eské
Zábežsko, První skupenina zábežských osad od Stavenice po

Hnvkov, odtud pes Postelmov k Soudkovu, Dlouhomilovu a

podél hranic území nmeckého na jih po tJsov má celkový ráz

podeí litovelského.

o) a se pehlasuje a má touž kvantitu jako na Litovelsku.

Za litovelské: vedlivá íká se tu: vedlivé.

b) e pvodní i pehlasované je zúžené, zvýšené e, ve Zvoli

a Postelmov v é, v Dubicku, Teštin a Brníku v e: cesta,

kopec, ekat, dobe, vod vovc, nst — cra, zle, vedet.

Osobní pípora me v indikativ a imperative má otevené,

hrdeln e, což pedpokládá pvodní my : nésmé, ležíme, nsédmé
a pódmé.

, ie mní se zcela jako na Litovelsku.

c) i mní se po I, ^ z, j?, c, z, ^, jako na Litovelsku

v otevené, hrdeln e-. lest, pólc, pna, écé, sela, ótél,

pálét, vat, vózt, nosét, prašt atd.
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V Dubicku vyskytuje se v nkterých slabikách isté ^:

cigán, zima, žid.

í po týchž souhláskách mní se v otevené, hrdeln e proti

zúženému litovelskému e : lešti, chlesta, hebek, v zem, vózek,
pseék, cetit, šepék, Strópšen atd.

V nkterých slovech i se krátí: kli, tiskat, cist, póitat,

všivat, kist, ihat. Jmenovit v koncovce ik í se krátí i po 1:

r5hlik, stehlík ; cin — cenka (nádoba cínová). Ostatn každé i

se krátí jako na Litovelsku.

o?) y mní se v otevené, hrdeln e jako na Litovelsku':

chtat réb, peské, chébé.

ý mní se v otevené, hrdeln e (proti zúženému litovel-

skému e): bek, pecha, bevat.

e) o pvodní mní se ve Zvoli a Postelmov v ponkud
zúžené, zvýšené o : volovo, v5kn5, žbrákbm •, v Dubicku, Té-
štin a Brníku ve vyšší, užší ó: stodola.

o pechází v t/ ve slovech : kužé, luj, luž, ale : kózlé, pokoj,

stoj, neboj s, podoj.

/) u mní se v otevené, hrdeln o, jež se zeteln liší od

pvodního O: stodolo (akk.), stodolo (vok.), kóžoch, bok — bok,

kos — kos.

mní se v otevené, hrdeln o (proti litovelskému zúže-

nému o): lobat, v zelo, za našo stodolo.

g) se krátí: dvr, ku, ružé, 6 sosdu.

h) za litovelské pok je tu pabok, v. poz. ej imperativní

a v pedpon nej mní se ve: za vole, nelepši; e/ adverbií trvá:

doléj, tépléj, pjkéj, zasej.

ij téžeslabiné mní se po z a í v e, sice v i: óže, óše,

zabi, napi sé.

2. S podeím tchto osad shoduje se celkem e Bludova

a D. Studének, s tím toliko rozdílem, že e a o pvodní v Blu-

dov má zvuk normální, v D. Studénkách ponkud se zvyšuje.

Znan se však tato druhá skupenina liší od první zvláštními

polohláskami, o nichž bude e níže.

3. Do tetí skupeniny poítáme osady: Hochštýn, Kosov,

Pivonín, Eovensko a Postelmvek.
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a) a jako na celém Zábežsku, tak i v tchto osadách se

pehlasuje.

6) e pvodní i pehlasované je znanji zúžené než ve

skupin 1. a 2.: dáme, vdémé, epice.

c) i a i mní se jako ve skupin 1.: lest, pna, sela,

vozét, lésti, hebk, psek, chodim, pisk, dnšni, vobili atd.

d) y mní se v zúžené, zvýšené e: chtat rébé.

ý mní se v otevené, hrdeln h: bek, pecha, dobré lovk.

fi) o pvodní má zvuk normální.

f u zstává nezmnno: mucha, na pólu, budu, kup cukru.

ú mní se v otevené, hrdeln o: za našo stodolo, v ódolo.

g) se krátí.

h) dvojhlásky mní se jako ve skupin 1.

i) Zvláštních polohlásek v této skupenin není.

4. K osadám tmto druží se Chrome, Vyšehoí a Bohutín.

Zmny hlásek á, í, ý, ii, , jakož i dvojhlásek jsou tytéž

jako ve skupenin tetí, u zstává tolikéž nezmnno, o pvodní
zní normáln, e pvodní i pehlasované nkdy se trochu zužuje,

zvlášt po c: cesta, epice. Hlavn však odlišuje se podeí
Chrome od skupeniny tetí polohláskarai, shodujíc se v tom se

skupeninou druhou.

5. Do páté skupeniny náležejí osady v horním cípe Zá-

bežska, od H. Studének, Zborova, Klášterce, Radomilova na

sever položené, jmenované osady pohraniní v to poítajíc.

a) a se pehlasuje.

V Janoušov zní d mezi d a o: na trávu, na Jána pálívali,

rybám, v komorách.

b) e zní normáln.

é mní se v ý (proti krátkému y jiných podeí nanáckých)

:

prstýnek, kamýnek, studýnka, dýnko, dobrý pivo, dobrýho,

v dobrým, nýst, kvýst, výst, pýct atd. Tolikéž e a pehlasované

ia (ie) se dlouží v í: chlib, mlíko, díve, plíst, lízt, tíst, píst,

šil (šel), zíbst, zapížený.

c) i po /, , z, s, c, š, ž, má zvuk istý : list, peina, zima,

sila, cibule, žid, šit, toit, jen v Janoušov a ve Lhot Štdrá-

kov zaznívá trochu ztemnle v e.
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Také í po týchž hláskách zní vtšinou ist a dlouze: listí,

líbí se, lítos, klí, chlísta, pondlí, dímat, stílí, vozíek, nožíek,

poítat; jen porznu v nkterých slovech mní se v e otevené

:

lstí (H. Studenky), voblézat (Bohdikov), vozek (Ruda), lesécek

(Komatky), ebky (H. Studenky), cetit.

Ostatní i se všude hodn zdlouha vyslovuje: dít chodí po

kamení, dívá se.

i se prodlužuje v nominative mn. rodu mužs.: tí, štyí,

všecí, bratí, hadí, muži.

d) j zní ist: ryby, chyby, hrušky. Jen v Komatkách,

v Janoušov a Lhot Stdrákov zní zhruba, tém jako lašské

(polské) y. V e mní se ?/ v Bohdíkov v íslovce štr —
do sterech.

ý mní se v otevené, hrdelné e : sekorka, per, veš k metu,

dobré lovk, dobrech lidí, bet (býti).

e) o má zvuk normální.

/) u má všude zvuk istý : budu, chudobu, nesu, dušu.

u se odsouvá v dative jedn. skloování zájmenného a slo-

ženého: kom', tom', jednom', druhým', dobrým' lovku, starým'

žebráku (Bohdikov >, om' (jemu), k vašom' dobrým' to dlám
(Komatky).

ú mní se v otevené, široké o: v zelo, v psa(5, lobat,

v pero, volajó.

g vyslovuje se hodn zdlouha: stl, rže, sósed. Pjdu
zní v Bohdíkov: pudu, ve Lhot Stdrákov podu.

h) Za litovelské pok, pi)z, jsou tu tvary: pavuk, pavuz

(Ruda), pok, pavuz (Bohdikov), pavok, pavuz (H. Studénky).

ej imperativné a superlativné v pedpon nej mní se v e

:

d, zavol, nelepší, ostatní trvá nezmnno, zlodj, teplej,

chladéj.

'} po s a z mní se v , ostatek v ^ : uže, uše, žabí, vypí.

yj mní se v e: um, zakr.

O V podeí tomto nejen slabiky povahou dlouhé hodn
zdlouha se vyslovují, nýbrž i nkteré slabiky krátké u výslov-

nosti se prodlužují, zvlášt v Janoušov a ve Lhot Stdrákov
kiví, ve vóvse, s mužem.

k) Zvláštních pólohlásek v této skupenin není.



— 124 —

6. Skupenina šestá, do níž poítáme osady: Jedlí, Crhov,

Cokytle, Drozdov, Václavov, Svébohov, má podstatné znaky spo-

lený se skupeninou pátou, nkterými zvláštnostmi se však od

ní liší: a) !i a i po ^, , z atd. zní malinko ztemnle v ž;

h) e pvodní i zástupné (za y, i) jest velmi zúžené, vyznívajíc

ve výslovnosti asto vy a, i: honem, karaú, jemen (tém
ym, yn), dám (tém: dámy), much hržo, štr a štrct,
cbul. c) Nkteré pvodn krátké slabiky se prodlužují : biskup,

s kúžl, pokn (pukne), mluvil, — nžka (nožika), d) Jako ve

skupin druhé a tvrté jsou i v této zvláštní polohlásky.

Samohlásky,

a, á.

1. a se pehlasuje v týchž slabikách kmenových i ohýbacích

jako na Litovelsku (str. 107). Krom toho vytknouti jest : jelovec

(jméno trati ve Lhot Stdrákovj, jetrnice (slov. val. itrnica),

v. jatel (na Litovelsku jetel = datel), rožete (slov. val. rožítý

= rozžatý), beze (.5), paiz — paize (5), mišet (slov. val.

míšat).

Vzor pole v nom. mn. zpravidla pehlasuje.

Místy vedle tvar pehlasovaných slyšeti i nepehlasované,

jmenovit v nom. sg. vzoru duše: huléca, epica, šavla, svia
(Rovensko, 3), stolica, lavica, epica, v. jalovice, šavle, svin

(Kosov, 3).

2. d (ia, ie) jako jinde na Morav pehlasováno i v tomto

podeí v i (í): voit — voil = voite" (oháti), vokit, pit

(páti), tist — tesl sme (2), zíbst, zapížene (5), píst —
pédl (6), renšík (6), (slov. val. rynšák = zlatý).

V prodloužených koncovkách píslovci bývá za « v podeí
tomto e: nihdé, vedlivé, sotvé.

4. Kvantita hlásky a je celkem táž jako na Litovelsku:

sádlo, máslo, nas, vas. Mimo to krátí se d ve slovech: hak,

památka (Janoušov); n dlouží se po esku ve slov hrách a

pláu. Hrab = . hrab i hráb.

e, é; , ie.

1. é, ie úží se v týchž asi slovech jako v jiných podeích
hanáckých v i, y (1—4) nebo ?', ý (5, 6): kliše, plíst, kamynek,
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šil, — mlíko, lík, kvýst, dýnko, mýho, dobrýho atd., m^
díve (5, 6).

2. Odchodn mní se e, v podeí tomto ve slovech:

tyle — telete (1—6), myek (= meík u vozu, 2), blisk (5),

podlí vas, kadlíc (5), hosinka, šink, v jizbí, sobi, tobi (5), terna

penízama (6);

se nemní ve slovech: vtr, mt, chtt, psn = píseii

(4—6), v. pisn (1— 3).

3. Pohyblivé e se nevysouvá ve slovech : kadlec — kadlece,

šev — ševama, eto — etel — eteni.

4. e se vsouvá ve slovech : msel, smésel, sedlecké.

1. i se vysouvá ve slovech: Br'ko, slo'ko, séFnce,

pov'dat — pov'dal: — pov'de, pchat, pchál.

2. y se mní v i ve spojce diž — když (6).

o.

1. o jen porznu mní se v w (u): kužé, luj, luž (1),

(jinde koze, loj), kozle, pokoj, stoj, neboj se (1—6\ vbec (obec).

2. o mní se v w ve slovech: jenum, potm, v infinitive a

píestí sloves II. tídy: maluvat, tancuvat, vypravuvat, ob-
tuvat, pracuvat, spotebuvane (4—6).

u, ú.

w, ^< (^) se nepehlasuje v slabikách ohýbacích, a v kme-

nových jen nkterých, jako na Litovelsku : kole — kolu, psn
— pesnu, po strécu, lobat, za našu stodolo.

O dvojhláskách byla již e na svých místech nahoe.

Ostatek platí o nich, co povdno v podeí litovelském. Dvoj-

hláska oj (neprodloužena) vyskytuje se i v tomto podeí dosti

asto v píslovcích: dneskaj, ilkaj, totkaj, vedle toho také:

kraj, tajn.

Zvláštní délky jsou: zema (hiems) — zma (chladno), ale:

ped zimo, líto = léto (5, 6), pláu (5, 6).

Poiohlásky.

V krajin pod ísly 2, 4, 6 nahoe vyznaené samohlásky e
,

pvodní i zástupné (za i a y), i, nkdy též ", pvodní i zástupné

(za u) vyslovují se zvláštním, neoznaitelným zpsobem. Nkdy
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se samohláska pohlcuje a pedchozí souhláska vysloví se velmi

zostra a zplna, jsouc slabikotvorná; jindy vyznívá poloviním

o, n: š'l'á, c'gán, já bch j''d'i. Zvláštní tento temný pazvuk

budeme oznaovati znakem i,, kde je slabší, nebo znakem n, kde

vyznívá silnji. I na konci slova bývá asto slyšeti takový

pazvuk : chlibi,, piših..

Výslovnost tato i sousedm dobíe jest povdomá i nápadná.

V Postelmvku mi pravili, že „v Chromi je e, jak by jí

sekerou mlátil; eknou prý hr'šfc' (hrušky), zaki 'I (zakryl), tak

prý to hrí v hub."

Podobná výslovnost vyskytuje se zase na Krumlovsku,

Znojemsku, Velkomeziísku a Tebísku.

1. Polohláska za i (í) v slabikách U, t\ zt\ /??', ci, žt\ ši, ?\ ni -,

l'td, Ihst, lípa, pol-hce, koblT.ha, slbvki., vidlbkb, kaplika,

kleka, gul-bch, v trohl-b, ve školt, do školt, jeslt (jestli), šli. (šli),

poslóchal-L, modltt se, biltt, peT,na, mhce, jebce, kT>dlice

rtice, tbc-bt, na hut, tt, oder-tt, vabt, zi^ma, zarazbla, na

mez-b, voz-bt, Sb (si), s-bla, ST>rotek, nosbt, Cbcvár, Cbbole, na

e'bCO, v epicb, vtác-b, vojácb, ž-bd, ž-bv, ž-bka, rž-b (rži, gen.),

síóžbt, vobliž'bt, koš-bek, ošbt, óT,t, pu^t, zvobt.

2. Polohláska za e, e: 'ch, podra*^, mám'\ mlátím", já b"ch

jMl, hl^á^^t, ve vod'', di", vid^t, ž"nská, ruž'", š"de, všechno*

nuš", do koš", na mis", mií'*ch, po "m, do piz", ž'', *mec,
''ch, ''ho, 'v'', klepa'', j"š", j'' (je), jemen, j"den, j"!, j"st,

j^tePna, voklepoj", menój", pj"t, kvj"t, 'dek, ''dina. Tato

výslovnost panuje jmenovit v D. Studénkách.

3. Polohláska za n (6) : bb, bbk, spoh., po svým otci.,

S^dkov, p-bta (pouta, slov. puta), p-btra, h-bs.

4. Polohláska za y (é): Ibko, rbbb, r-bchta, vob mo VbrbeH
na pkno (vyryely — vytekly), do matrbkb, n.t — réjo, zakn,t

— krjó, zakr-bl, hospob, tub, bck-b, mobka, prst-b, kobi.ia,

dob-btek, ab-b b-blo, ab-bchm-b, b-bli. (byli), p-btel, p-bski., m-bdlo,

niT, sm-b, óni-bl, Vbka, vbkládat, Vbhrál, kbta, rukb, hrnk-b, takb,

zh-buot, ch-btat, stn, — hb = kdy, hde = kde.

Souhlásky.

Spodobování souhlásek.

1. Jasné souhlásky na konci slov znjí vtšinou velmi jemn
jako na Litovelsku. Jmenovit /; a u skoro mizí: sní', be', tr.
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Jen v Chronici hlásky ty znjí osteji krom v, kteréž i tu jest

velmi plynulé.

2. Jasné h spodobuje se vtšinou s pedchozí temnou sou-

hláskou v temné ch : schodit, schoet, schrnovat, s chromádko,

nes'cho, k chospod. Pedložka s ped jasnými podržuje svj
zvuk, nemní se v z: s vápnem, s motyko.

1; r, .
1. V podeí 1. skupeniny jest jedno, stední I jako na

Litovelsku. V ostatních osadách vyznívá z ei dvojí ', jedno

hrubší Q), druhé jemnjší, stední (1), jichž nesnadno na první

poslech rozeznati, práv pro nedostatek I mkkého (P). ím více

na sever k hranicím ei nmecké, tím hrubší jest toto 1. Nmci
Raškovští práv takové i vyslovují jako jejich sousedé Moravci

v okolí Bohdikova. Toto hrubé I záhebské má ponkud jiný

zvuk nežli tvrdé I slovenské, valašské a lašské.

V slabice la zní I zhruba: skaia, stodoía, láska, volat,

nkdy i v slabice la: lampa, plácat v. tabóle.

V slabikách h a lo zní i stejn zhruba: lopata, kolo, logaj.

V slabikách I' a Iv (lo) znlo mn I jako stední, kdežto

v slabice 16 (= lú) mlo zvuk zeteln hrubší. Patrným jevil se

rozdíl ve slovech : chalupa — chalopka, chlup — chlopek (Chro-

me). Tolikéž pozorovati bylo rozdílný zvuk ve tvarech: kolek

— kolek, stolek — stolek.

V slabikách Ic, li (lé), ly (lé) znio mn I stejn jakožto

stední: poleno, lskat, lko, do jehle.

2. I se mní v li ve slovech: sedlika (5.) (sedlka 1. 3.)

sedlické, kadlictví (6.) Plný zní v Bohdíkov a v okolí tém
jako: piln.

3. V píestí inném jsou ve vtšin tchto osad trojí tvary

vedle sebe: lekel se — lekl se — lek' se, sndel — sndl —
snd atd. V Brníku pravila mi 72letá žena (r. 1884): „íkaji

o nás: spadel, sndel, zavedel, lehel, ale tomo se smnjem".

Nevokalisované I v píestí minulém zní velmi zostra a

v jednotném ísle zhruba, v množném stedn: spad^ — spadž'

(= spadli;, ved^ — vedZ', nes^ — nes^, tlók^ — tlok^' (Chrome).

V D. Sudénkách íkají: Vencel; v okolí Bohdikova za

stará prý vyslovovali: spadyl, sedyl, Vencil a p.
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4. I se píisouvá ve slovech: hluení, staplec; vysouvá:

dál — dála.

5. r samohláskové zní velmi jadrn a zostra: drva, kre,

vret, krk, smrk, brk (2 — 6).

tvrdne v r ve slovech óderyt, kryda jako na Litovelsku,

n, .
1. n mkne v podstatných na e-íí: kame, pianie, koeii

vyjmouc: jemen, jelen; — den — vedne (na Hané: vdn).

2. n vsouvá se ve skupeninu wjV, mjo: mnch, smnje se, na

stromn, v zemn, v domn, mamn, zemó.

3. TÍ sé mní v
.;
jako na Litovelsku: sekajina a p., >/ u i;

:

livduška (5) Za obecné na Morav zelnisko íká se : zelisko,

d, ; t, .

1. Koncové d pedložek nad, pod, od, ped mní se ped
náledujícím d 'd t y j: naj domem, naj to mezo, poj dobem, poj

tm stromem, voj tebe, voj toho, vojdle to, voj táhlé, pej

domem, pej tmto. V H. Studénkách vyslovují: pod tm, nad

tém atd., v Komátkách: pode tu šupnu, v Postelmvku : po

tem, na tem (= pod, nad).

2. dc mní se v /c: v píhrájce, v zahrájce (6).

3. d mní se v í: kapratí (5), v p: pušno (3), v g: gó-

rance (2).

4. d se vysouvá ve slovese : pudu — pueš — pue — pueme
— puete — pdo (Janoušov), vsouvá se: zdral e.

5. se mní v j: svajba.

6. fTd a t mní se v jd a jt: hnej do sin bžel, pojte,

jejte, hlejte, schoj to ze štola, zavj to tyle, bujto.

7. t ae nemní v 1-, jako na Litovelsku a jinde na Hané, ve

slovech tíuste, tloct, tlaét.

8. t se mní v k ve slovech: peklce (petlice u dveí, 1),

klet: cost kleje (= tlí), zaklene trám (2), kemšoví {= stem-

chové koví, 5).

9. t se vysouvá: siat (stlát) — slaní (5), kostka —
v kosce (6), lesky = lístky (5), [na mosku — mostku (5), pti-

prska (rostlina, 5).
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10. (t mní se v jt: píajte, uplejte, vrajte se, mlajte.

ejte (== tte).

11. s v instrumentale jmen odtažitých vzoru kos mní
se v š: s radošo, zlošo, chytrošo.

12. f mní se v í ve spojce at: A se ozve! A na t
nevezmu hl (5).

b, p; m; v, f.

1. b se mní v cž ve slov demeno (2); pisouvá se ve

slov blezat (lízati).

2. p se odsouvá ve rení: hde ak ale! hde ak deš? (1, 2.)

3. v na konci i uprosted slova jest velmi plynulé, vyzní-

vajíc skoro v u: korotev, Bludov, erv, lev; za pravda, kavka

a p. žáci psávají prauda, kauka. Nejprv zní nepr. Tolikéž v skoro

mizí v slabice ovi: pánoi, poidal (3). Druhdy zase mní se v

u výslovnosti skoro v 6: zbalili, boni, belke, bidet, já bím (6),

botere (4), — korobrat (4).

v mní se v zetelné./ ve slovech: dje (1—6), kjet, sjet,

posjet (draka), stojka (4—6).

v jest pídechem každému náslovnému o: voko, vostre atd.

Za obecn moravské Holomouc je tu Volomoc.

v se mní v h: Václahov — do Václahova (6).

v se vsouvá ve slov rozceství, jako i jinde ve slov pro-

ceství (dle králoství) (5, 6.), odsouvá se : il, ilka, šela (vela),

— pál (pravil).

3. / se mní y ch y cizím slov lócht = luft (2).

g, k, h, ch.

1. g slyší se dosti asto, jmenovit zámnou za k: cgán,

fagan, zgrblo, dragar (traka), bagary (velké stevíce), gajc

(kolovrátek na pedení), grmela (kudla), zvrgly mliko (sražené),

frgál (placka), gamarád, ganduš (špenzr), logajka (lokálka), gluvat

(klovati), gli (klí, 5), galech (kalich). ezníci chodí „do gaje"

= do vsi (Bludov, Gau?)

g se pisouvá ve slov grybrzlata.

2. k mní se v ^: hdo, hde a p., v ch: šerch, meloch =
melák (1).

k se vsouvá ve slov aksenda.

9
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ck ped i mní se v (), sk y š: nmecké — némei,
uherské — óherši.

3. Náslovné a jest bez pídechu h : abéch, ale. Náslovné i

má pídech h jen po rznu: hiva (1). Castéji vyskytuje se pí-

dech h ped náslovným u (o), o: hóchó, hólc, hozda, hózl,

hodit, Hónóv, v. otl, omél, otek' atd. (1, 2), — hucho, hulec,

huzda — v. umel, útek' atd. (3, 4, 6), — humím, huvait, hu
se atd. (6). hol, hovoz, hózké, Hosov. v. ovod (1—4, 6), hol atd.

hóvod, hokol (5). — Hnizké v. ni.

h se mní v ch ve slov chlsta.

h se vysouvá ze skupeniny hi: ib, ich, it — voit —
zeit — idel, — ebek (híbek),

he: reje, ebik, poeb, ešbt, eblo, kobbla se oebila, hr:

Radisko (2), na rubo Moravu (5), ranáe (druh jablek, 5),

z jiných slabik: toh, ložinka, bet, mét, vzda, nidá (5), bódan

v, bohdan (slov. bogdál = áp), Dlomilov (Dluhomilov), Botin

(Bohutín), Bošin (Bohušín).

h se pisouvá: hrochat. Hroch (1).

4. ch se mní v k: karba (2), kocholka (3).

z, s, c.

1. z mkí se nkdy v ž v píestí trpném: sazené (sazený),

vobsažené (obsazený) (3).

2. s se odsouvá ze slova tílet, v. stešn, stapec a p. (5).

3. c po /? a 6 mní se vždy v s: s kopse, krpse (ženské

botky), kupsová, dal babse, vod vubse, k vubsím, v chalopse,

ve slipse, v tróbse, — ideji po v : jíkavse (5), ale vovce, v jamce,

v polívce, v kabelce, na hrošce atd.

ž, š, é.

1. Skupeniny žs, «>-, mní se v js: aj za rok, aj se vrátím,

dj sem napsal, dyj sem pišel, nej sem se vrátil, juj so tu, zvaj

(svaž) si to, pomoj si, možej si to vžit, pudej sem ?

f se mní v z ve slovese vohlížeti se: vohlízí se, vohlízel

se, prohlízívali.

2. s se mní v : ampanský (šampaské brambory, 5);

š se pisouvá: šermák (5), š kaka (D. Studénky).
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Skupenina š mní se v ch\ pichala pichi, béchák,
béchi, chépa chépojé, na chésti pochéstiló sé néchasnymo,
pochét — zpochne lóvjék, jéché, nébóchik, chipat, prach-

it, choka (štika), chople (štíhlý), z radóchco, zlócho, vób-

zlách, klichma (1, 3).

3. Skupenina c mní se v jc: špajcí, vtájci, vojájci, panájci,

kojce, v májce, v sméjce (smyce), na tjce (tyce).

Skupenina O^ce mní se po í, iž, r, v éjce, sice v ijce:

v kapléjce, v huléjce, v ružéjce, v nušéjce, koéjce, veflašéjce,

— tetijce, v epijce, v hubijce, na Obijce (Obika, pole), —
andlijci.

„Skupina fs nkdy se mní ve skupinu je To se dje

:

1. když imperativ 2. os. jedn. . se koní souhláskou c a násle-

duje po nm zvratné zájmeno : ujce = u se, VBpujci ^^ vy-

puj si, votojce = oto se, nemujce = nemu se; 2. když po

ásticích pro a na následuje a) zvratné zájmeno, h) sloveso

sem atd.; c) píslovce sem: projce ptáš? projci to udal, projcem

poád chodi? najci to vzal? Jinak skupina s splývá v c: chro-

mecktí" (Hošek).

Skupenina pS mní se v pš: chlapše! kopší (koví;

kopec = ke).

j

j v násloví zídka se odsouvá: jiva, jíme, juž, ješe v.

eše (5).

_/ se mní v h-. pihavíce, v : dáma.

Pesmyk: kobíok = klobouk, karnálek = kanárek,

šavlej = šalvj (Leznice).

Skloování a asování neliší se podstatn od litovelského

a ostatních hanáckých. Vybereme tu hlavn takové vzory,

jimiž se objasují zákony hláskoslovné, nahoe vypsané.

Skloováni jmen podstatných.

1. Vzor vl:

1. vul (vl) voli (voli.)

2. vola volu (volch)

3. voló, -ovi (volu) volom

4. vola vole

9*
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6. vole

€, voió, -ovi (volu)

7. volem

2. Vzor ob7'az

1. vobraz

2. vobrazó (u)

3. vobrazó

4. vobraz

5. vobrazó (u)

6. vobrazi., -é (e)

7. vobrazem

voli (VOl-b)

volech, -ách

volama, -ema.

vobraze

vobrazu (, ch)
vobrazom

vobraze

vobraze

vobrazich, -ech

vobrazama, -ema.

V osadách (5) sklouje . se vzor obraz v lokále jedn. a

v nom,, akk. a vok. mn. po esku: v lese, na voze, — v^ívse.

lesy, vozy, vovsy, kiasy.

V Chromi vokativ pane pojí se s podstatným rechtor jako

indeclinabile ve všech pádech: pane rechtor pšlt k nám, bél

u pane rechtora, dal to pane rechtorovi, šil s pane rechtoreni.

Tak i pane rechtorka! Ale pan falá, vod pana faláe atd.

Lokal neživotných, zakonených na k, h, ch bývá zpravidla

na e: na trávníce, na potoce, na kobloce, v Zábeze, na vrše,

na hraše.

Nominativ mn. neživotných mívá nkdy koncovku a: lestka

= lístky (2), Laza (jméno trati, 5), Ébeta (jméno lesa 6).

Lokal mn. koní na ech i na ách: na stromech, vo hadech

po doktorách, na vrchách.

3. Vzor
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4. Vzor kameni

1. kame kamen
2. kamen kamenu i, ch)
3. kameó (u) kameom
4. kame kamen
5. kameo (u) kamen
6. kameó (u) kameních, -ech

7. kamenem kamenma.

Dle vzoru toho skloují se zmklé kmeny: piame, koe,
íokef a p.; tvrdé: jemen a jelen dle vzoru tvrdého.

Lokal jedn. kmen mkkých koní se na u (o): na kraj,

na konc, v pokoj, po poledu, v Kláštercó, v hrnco.

Instrumental mn. kmen mkkých má koncovku ema: Mo-

ravcema, ped tema králema, biema.

Dativ a lokal jedn, životných kmenv obojích mívá asto

kratší koncovku u (ó) : po mym bratro, strecó, vo nebožiko

strekó. Genitiv mn. obojích kmen v podeí (5) koni se na

ch: do šatch, za pt rokch, vedle stromch, u sosedch, do

botch, kolách, u Pechch — ze zád = ze zaduí^S).

Vzor pole má v lokále jedn. u (o): na pólu, v moó, v no-

minative mn. z pravidla a se pehlasuje: pole, moe.

Nebe má tvary : do nebe, k nebo, v nebo, pod nebem i pod nebo.

Podstatná na štvi pozbývají ped o, a jotace: k hospoda-

stvo, v proceství), procestva.

Množn.
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5. réb réb rtbi. ryby

6. rébcli rbch n,bech rybecli

7. rbaraa rébama rbbama rybama.

Za vokativ jedn. bývá nkdy nominativ: já vám povím,

tetka. Co novylio, kmotra ?

Nominativ a akk. mn. mívá asto koncovku o: skala, na

stíbrný hora, drahá, na tavka (pres vodu), jiskra litale, Stu-

dynka, echa.

V lokále mn. mají koncovku ech : rybech, hubech, Jahodech,

v patech.

6. Vzor koza (2, 4.)

1. koza kozí.

2. kozT, koz

3. kozí, kozám

4. kozo (u: 4) kozí,

5. kozo koz-b

6. kozí. kozách

7. kozo kozama.

V osadách (5) skloiíuje se tento vzor celkem po esku:

kozy, kosy.

7. Vzor kapsa, mor. kapca (2).

1. kapse kapse

2. kapse kapes

3. kapst kapsám

4. kapso kapse

5. kapso kapse

6. kaps-b kapsách

7. kapso kapsema.

Vzor starosta má v gen. i akk. jedn. koncovku y (é, é)

:

vod Berké, potkal sem Berké (1, 2), vod Bendy, potkal sem Bendy.

Jména Tóna (Antonín), Ferda (Ferdinand) a pod. mívají

nkdy vokativ dle vzoru holub: Tóne, Ferde! To je Tónu
ševcovýho (6).

8. Vzor duše (2).

1. dóše dóše

2. dóše dóšt

3. dóšt dóšim



— 135

4. došó

5. dóšo

6. dost

7. došo

dóše

doše

došich

dóšema.

Dle vzoru toho skloují se podstatná s pehlasovaným a:

kule, vže, psn (píse) a p.

Zem', zemné, zemi, zemno.

Vzor panoše pestupuje pod vzor muž: škdec (5),

sodec (5).





4.
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Sédoiii, vósOm (1, 2), sedm, vosm (3—6). Devt a deset

se nedlouzí: do devéti, vo deseti, devtma, desetma.

Se slovem pl pojí se íslovky takto : pl šestá dvacet, pl
pata ticet, pl vosma padesát atd. (5).

Všecek sklouje se celkem dle vzoru dobrý.

Vedle toho jsou také tvary: všeho, všemu, všim, všech,

všema, — všom (5).

Cokrát = kolikrát jako na Jevísku.

asování.

Nehledíc ku zvláštnostem hláskoslovným rzných osad,

asování neodchyluje se podstatné od obecn hanáckého. Staí

tu tedy vytknouti jen vci dležitjší.

1 První osoba mn. . indikativu a imperativu v osadách (5)

má koncovku ma: sednema — sednma si, lehnema — lehnma
si, spadnema, pdema — podma, ušijema — ušijma, umíma —
umjma, sedíma, chcema, zaplatíma — zaplama, mlátíma —
mlatma, pravíma — nepravma, hážema — nehažma, kupujema
— kupujma, víma — vzma, jímá — jezma.

Slovesa na ati mají v Bohdíkov a Lhot Stdrákov kon-

covku wy, v ostatních osadách (5) ma: udláray — udlemy, vo-

iámy, strohámy, dámy, mámy, ekámy, — íkáma, máma, dáma,

zavoláma (Ruda, Janoušov, H. Studénky). Sloveso býti má tu (5)

všude srny.

2. Tetí osoba mn. má o, kde 1. jedn. má « {0): nesu

(nesó) — nesó, piju ípijó) — pijo, hraju (hrajó) — hrajo.

Slovesa, jež mají v 1. os. jedn. ám, mají v 3. os. mn. ajo

v. aji, a)i: májo í mají, vokopávajo i vokopávaji (dají, volají

atd. 5, 6\

Kde je v 1. os. jedn. m tam je v 3. mn. ijo: chodijó, uiju

se, zdržijo. V Horních Studénkách a ve Svébohov jsou vedle

tchto tvary na í (= 3. os. jedn.) zcela obyejné: Nohy mn
bolí. Dti chodí do školy, uí se, rozumí všemu, všecko ví, v.

chodiju atd.

Slovesa vdt a jest mají v 3. os. mn. vijo, jijo (1—4),

vdijo, jediju (5, 6).

3. V imperative jest v 1. a 2. os. mn. éme, éte, kde má

2. jedn. i: sedni — sednte, di — dte.
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4. Pechodník jest jen nkolik: sedá, stoja, leza, klea.

5. Píestí inné kmen zavených má troji tvar: sedly

sedl, sed. Všecky ti tvary vedle sebe slyšeti v osadách (1—3)

a ve Svébohov (6) ; sedl a sed (4), pouze elidované tvary obecný

jsou v osadách (5, 6). Srovn. na str. 127.

6. Píestí trpné koní se vždy na e, á, y (ý 5, 6) : Strom

je stat, proso je vémláceny, už máme požaty, zameteny, —
zaplacený, vymlácený.

7. Sloveso (^ist (íst 5, 6) má tvary: etu (o 1, 2), eteš,

et, eteme, etete, eto. Imp. et - ejte. Part. pass. etene.

Subst. verb. eteni.

Naetem = naítáme.

Slovesa krásti a hrýzti nekrátí v infinitive kmenové samo-

hlásky jako v jiných podeích hanáckých; krást, hrzt —
hreze (2).

8. Nosové kmeny mají tvary obecn hanácké: zait — zaal
— zaaté, žil — žal — požate atd., toliko zapnot tvoí i pí-

estí inné dle sloves II. tídy: zapl n. zap.

9. Samohláskové kmeny I. tídy v osadách (2, 4, 6) vyzvu-

kují na polohlásku: vbt (víti), mbt (mýti), rbt — riA (rýti), krtt

— krbl — zakrbte (krýti), kbl (kouti).

10. astjší, než jinde na Hané, jsou tvary sloves V. tídy

dle vzoru lámati: dlabat — dlabo, hebat = hebo, blezat —
bležo (lízati), stonat — stono, fokat — foó (2), zkumat —
zkumu (zkoumati), desky poo (pukají*, prasata scípo (5),

máchat — mášu (4).

Vzor háti má tvary : it — ejo — e — il — voite, pít

— pejo — pe — pil, smát se — smnjó se — smé se —
smál se (2).

11. Sloveso býti má tvary (2):

só
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12. Nkteré zvláštnosti: pondes = pjdeš (3), ulamnu ==

ulomí (3), lopit jabka = loupati (2), nuž zerzi = rezaví (3),

poržit — pozíti (3), šejivala = sívala, slov. šíjávala (2), aro-

denice cliodi udájet do chlíva, musela sem liébat pry (3*, —
jinde jen v imperative : hybaj = jdi po svých.

Píslovce.

V dle (2) = dle (5), veno = venku (5), prvka = prv

(5), tepro = teprvá, na pkno = docela, to == ted, nyní (6)-

tokaj, ílkaj.

Komparativ píslovcí: kráséj, teplej, iséj, doléj, hlobš,

—

pozdéjc (2).

Zvláštní význam má komparativ tuž píslovce tuze: Voni

tož = více, lépe (4). Peníze padly eše tož hlob = hloubji (5).

Dal se s ním tož do ei (6). Kdo ho netuž potebuje = nejvíce

(5). Táhel co n'tuž mohel (2).

Vtai hlava a src.

Mslévéc šil jednoho dé na hon. Dluhó chodil po lésé

a nic mó nepešlo do ran. Najédni5 vidi vtáka tak krásnyhó,

žé mó hó bló lito zastlét, ale ltós netrvala dluhó; spósti,

a vtáék spadne z halózké. Mslévéc hó vézné za nóh a nésé

dóm. To hó potká stará babika, a dž zhlidné vtáka, póvdá

méslvcóvi: „Vité-l pak, jakylib sé tó nését vtáka V"

„Vták jako vták, jénóm žé má tó tén krásny péi", vódpóvi

mslévéc.

„Tómó nni tak, mile pane! Tén vtáék tód jé vták

chasne, a hdó jhó srcé sni, tén nand dé jak dé pód svo

hlavo t dókáté; hdó hlavo sni, bódé králem."

„Máš mn za blázna, babo ?" ekl mslévéc s póchébnócho

a krotil nad tem hlavu.

„Ba nemám, pane. Dž tó ódláté, jak sém vám ekla,

psvjéité sé a zpóménété na mé". Tak ekla baba a zmizela.

Mslévéc óvl, žé jé tó néjaká arodenicé, kérá mó chésti

pédpovjédéla a z radócho obíral sé dóm. Jórka a Hans, jhó
dvá sni, pébjéhlé mó naproti, s kékém vétrhl mó vtáka
z róké a bjéžél k matce, ab sé kukla, jaký tó pekrásný péi.
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Žéiia se rao tak podivila a ptala se mož, có s em délat

bódé?

; „Co s em d;lat bódó ? Opéš hó, a tó hn. Mósim jéchcé

dó lesa, té hó zatim peprav. Ale tó te póvidám, a s z néhó

ani kósk nztrati, lbó bódé zlé s nama zé všéma!"

Mslvéc vódéšil, a mslvcóvá vtáka vóškóbala a dala

na róžéií ; ale mjéla vénkó a pó dómjé prácó, postavila k róžó
sné, ab tóél a na vtáka pózór dalé, abé s nppáll.

Chlapsé s postavil k vóhnichó
;
jdn pekládal, drólie

tól; pe tm s vóbá pil na pinkó dival. Tó ópadn hla-

vika a hned za ó vépadn srdikó. Chlaps vóbóji zvihlé a

jdn na dróhyhó s dival, có s tm zaít?

„Brate", ekl starši mladšimó, „jak pak, abchmé tó sdl,
t src, já hlavo? Bz thó j ta hlava samá kósf, a tatinék

jo nihdá njijó, a vó srdikó knra, ž tn vták snad žádnyhó

némél."

„Já bch tó, brachó, rád sndl", vódpóvjdl Jórka, „al

tatik kl, ž s nmá s hó nic ztratit. Vis, jak nas pro

každó hlupós bijó."

„E tó snad jnóm tak klé; bz tóhó dostáváme src,

hlavu a té drobnosti vód všck drubž, a snimé-l tó spis alébó

pozd, všckó jdnó."

Jórka mnl tak dób cho na src jako Hans na hlavo

;

é dal s brzo pmlóvit a src sdl. Sótvá tó skoplé, pešla

s matka na vtáka pódivat.

„E v klazani!" zkékla, déž vidla, ž j hlava ta tam.

„Hd j hlava? Jis žs dostal na ó cho, t mlsná hóbó?**

ptala s zlem iilasm Jórké, kre nbél jjim milákem.

„N, maminko, já sm sédl src, hlavo sédl Hanés. Al
vón m na tó navádl."

„Tó tó mám, nemló s ani za mak z vtáka ztratit, a

ta bóhaprázná chasa zmaí src hlavo ! Až pénd tatik,

vodnsó já tó."

„Pód, brate, ótm; zatím pomine maminko zlós", nabízel

Hans, déž vidl ped sbó vlke trest, vzal bratra za rókó,

vóbá s vkradl z kóchéii a ótíkalé pólem dó lesa; alé zdálo

sé jim poád, ž sléšijó za sbó hrózici hlas matn a jakóbé

jóž ctil mtló na zádech. Ótíkalé dál a dál, có nóh staélé,

až blé omdleni. Vel s zastavil, vóhlidlé sé kólém dó kola
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a vidl, žé só v hostym ls, vókóló nich ticho jak v hróbj.

Sedlé do mcho, ab s trocho vóddéchlé.

„Pudéš dóm?" ptal s Jorka bratra.

„Tó béch bl blázen, abch si šil pro biti! Radš pudó,

hd mé vóé zavedu", vódpóvjédél Hans.
„Ale jénóm hdé, brate? Hdó nám tó có dá? Débéch tó

bl vjéél, ž tó tak dopadne, nébél béch srcé sédl," bjédóval

Jórka.

„lé có dle, já sé dóm névrátim. Jakb mé nécó

šeptalo, ž nas tatik zabije. A jaké strach? D sé vé svjéfé

néztratim !"

Hanés dodal bratrovi srcé, a pó chvilé ól)iral s vóbá

lésém dál. Blo jóž pétmi, déž pešlé za lésém dó ddin a

némjlé grécara v kapse. íllad j trápil a tlo bló zemdleny.

Có zait? Na zdabuh vešlé dó chalup a prósél vó nóclh a

vó kusk chleba. Našl dobry lédi, kei jé nvhnalé, al k stóló

pózval. Chlaps s najdl dó seta, pódékóval vlidném hospo-

dáem a lhl na slámo. Ráno asn stalé, hóspód jim dala

snidani, a vóni vódéšl dál. Déž al dveka vódnášéla slámo,

našla v hlavách té dókát. Tó s pómsléla sdlka a sedlák,

ž tó blé snad njaci páni, a létoval, ž jim mjkšéj nóstlal

a nécó vóbzláchšnihó nóvaél ; al jóž bló pozd. Chlaps blé
dalkó za ddino a nvjdl nic, jak vlky zprópitny hospo-

dáovi zanéchalé.

Zas šl celé dn, až pšl k dvóró, hd beval zeman.

Chlaps vešlé a prósél vó tróchó jidla a vó nóclh. Sótvá j
zeman spatl, hned s mó zalibilé, a ptal s jich, jsl bé ó

hó nzvóstalé, i só a hd dó?

Brati mó pimó všecko póvjédlé a péslibilé z radochó,

ž ó hó póbódó. Tak jak pedešlé nócé na slámj, léžl
dnes ráno pód zhlavcm zas té dókát, kry dveka pánovi

donesla. Zeman s divil, al nikal ani slova, lbó msll, ž
s pó nich chlaps bódó schát Alé chlaps nic, ani ten dn
ani dróhé, tti, štvrte. E pómésll si zeman, ž má jdn z nich

šotka a óininil sé, dž só tak chasni, žé j dá všémó óét a

pótóm ž sé jé vzn za vlasni a pó své smrti, ž jim statké

pórói.

Mili chlaps mósl teda dó vlékyhó msta, zeman jim

vzal ótl, a vóni s óélé všmó, có s na zélanyhó lóvjka
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pati. Hans bl v óéo stáleši nž Jórka, kére chél bet radš

mslvcm nž jakemkól jiném pánem ; ale svyrao dóbródincó sé

protivit nezdálo sé mo za dobry. Léta óbihal jak vln, z chlapsu

véróstl mládence, a as pšil, hd sé mél zé škol dóm na-

vrátit. Vjérne slóžébnik zébral vjéc švech pánu a šil naped,

protože chtél brati móco jit pjéšk, teba jim pjéston psal,

ab zaróvé zé složébnikm dóm sé vrátil.

Za tén celé as, có blé brati ó zemana, nédózvjéél sé

Jórka, jaké poklad ó sébé chová. Zeman jim držel slóžébnika,

vó kérym vjéél, žé jé vjérne, a tén pánovi svymó pénizé vód-

vádél a bratróm sé vó tém ani nzminil. Zeman si msll, db
sé vó tm dozvjédl, ž bé sé s nich teba marnotratnice stalé,

ba zli ldi žé b jé vó žvót pepravit muhl. Cekal teda, až

bé pešlé dó lét, hdé b jim tó ict muhl, a tak sé stalo, žé

Jórka vó dókátéch nic névjédél. Z té pién jé zeman nihdá

dó svjéta népóchél, teba žé hó vó tó nkolékrát prósl.

Déž teda slóžébnik vódéšil, brati vzal každé puško na

rameno a óbiral sé z móésta; alé dóm néšlé. Psal zemanovi,

ab sé néhéval, žé dó dó svjéta, žé b sé rádi blé s em
rózlóél, db sé blé nébáJ, ab jim ómsél jejich nézkazl;

pótóm mó jéché za všéckó kóval a pslibil, ž sé za rok

^^'^^y**' Pepsáno v Rájeku u Zvole.

Potrestaná závis.

Bh^h"^) dvá brati, jeden tuze bohaté, druhé tuze chudé

Jedno hlida^ chudé svymu bohatymu bratru snoph na pólu, a

dtž tak sed^ pod mandelem, uhlida/ bitó ženu, jak zbiraiía

klas b, co vosta^b na záhonech a zastrkávala do mandel. Dbž

pak až k nmu p^bšla, chhthl ju za ruku a ptaž se ji, co je za
a co tu dlá? „Su tvyho bratra šesti a zbirám ztraceny k}:ás'b

a b nmél vic pšenice." „A prosim t, hde pak je my šesti?"

ptaií se chud. „Na vchod", ekla žena a ztratila se.

Umini^ si chud, že pude do svjéta hledat svyho šesti

A dbž jedno z rána vodcháze^ z domu, nenadále vbskobía

ze zápeci Bida a plakala a prosbla, a^b ju taA b vza/ sebo,

„O má milá", ek^ chudák, „sb tuze slabá a cesta daleká, ne-

došla bbs; ale já tu mám práznó flašbku, umenši se, vlez do

*) Souhlásky kursivou tištné vyslovují se zostra a zplna. (Srov.

na str. 126).
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ni, a já té ponesu". Bida vlezta do flašbícL, a von nemeškal,

zácpa'' ju špuntem a dobe zavázal. Potm na cest, di.ž píi.ši^

k jednomu bahnu, VLá^ ílaši.ku z kapse a strhl do bahna a

tak se Bi'iu zbavi/. Po njakým asu pitši/ do ve'Lkyho mnsta
a nejake pán vzai^ jé do s1už6l, Sihh mu kopa/ sklep. „Platu ti

nedám žádnyho", ek/, „ale co pt kopáo nandeš, bude tvy".

Dbž tak nejaktí as kopai^, naši/ kus zlata, Podli domhifL bblo

jeho, ale von píece polovic da/ pánovi a kopa/ dal. A potm
pitši^ na železný dve b, a dbž je voteve/, hhl tam podzemní

sklep a v nm ve^bky bohactvi. Tu slši z jedné harma'b ve

sklep hlas. „Voteu pane muj, voteu!" Pozvih/ veko, a z har-

ma?T> vbskobla krásná pana celá bílá, poklonila se mu a ekla

:

„Su tvy šesti, co sb tak dloho hledá/, vod vblka budu s tebo

i s tvu rodino. Potm se ztratila.

Von pak vo to svy bohactvi zas se podl-b/ ze svém beva-

lín pánem a zvosta/ pec nesmírném boháem a mnni jeho den

vod dn se množilo. Pi, tem pec nihdé nezapomnl na svo

bevalu nozu a dá/ chudém toho mnsta moc dobryho.

Jedno, bž se procházel po mnst, potkal svyho bratra,

kee tam p-bjel po své práci,. I pozval jé k sobje a vypravoval

mu dkladn všec'i, pihoc-b svy, jak vid/ na jeho pólu šesti

klást-b sbirat, jak a hde se své Bidi. zbavil ajiny v'!,. astova/

jé u sebe koltk dni a potm mu da^ na cestu moc penz a žen
i dom jeho moc daru, a rozlotž se s nim bratrsAi,. Ale bra
jeho bb/ neupímné a závidl mu toho šesti. Di,ž se ubira/

dom, poád pemšlel, jak b na bratra svyho moh/ zas Bídu

poslat. A bž p'LŠil k tomu místu, kde bratr jeho flaš-bku

pochoval, hledal, dloho hledal, až ju našil a hned votevel.

V okamžeuo Vbskoila Bída ven, ped voTbmajeho rostla, zaala

vokoto nho radostn skákat, vobjala ho a lobala a dkovala

mu, že ju z vzení vbsvobodil. „A za to vdná budu tobje

i tvé rodin až do smrti a nihdé vas nevopustim."

Darmo závistivec se vtmlova^, darmo ju posilaí k prvnímu

pánu, Bib se nijak nemoh/ zbavit, ani ju prodat, ani darovat,

ani zakopat, ani utopit, poád bbla mu v patách. Bohatství, co

si dom vez/, pobrali, mu zbjnici,, dom se dosta/ žebroto a naši/

místo svyho staveni hromadu popela, a s pole mu zatím orodu

všecku pobrala voda. A tak nezvostalo závistivymu bohá nic

než jenum Bida. Pepsáno v Chromi.



— 145 —

VIII. Slavkov, Buovice, Ždániee.

Hranice: Slavkov, Kenovice, Otnice, Bohušovice, Uhice,
Žarošice, Dražvky, Archlebov, Nechvalín, Mouchnice, Nemotice,

Kožušice, Chvalnov, Strabenice, Hontice, Hostíce, Litenice,

Nítkovice, Nemochovice, Uhice, Šardiky, Letonice, Nmany.

Samohlásky.

1. Nepíehlasované a, á trvá celkem tou mrou jako na

Kojetsku; past, tást, zábst, žat, at, pjat — píst, tíst, zíbst,

žít (na Slavkovsku*), vsíknót, zapihat.

Slovesa V. tídy vzoru házeti jen nkterá nepehlasují

:

zabijat — zabijám, veeat, všat; krájet, házet, pobízet — pobi-

zál koa.
V Brankovicích a Kunkovicích pechází a v a : šátek, pátek,

dobrá, kravám, o krávách,

2. é (ie) se úží y ý, i celkem v týchž kmenech a slabikách

ohýbacích jako na Kojetsku; toto zúžené ý, í vtšinou se nekrátí:

chlíb, lík, mlíko, klíše, veír, dýš — dýša, rýž, rýva
;
prstýnek

v. putynka, dynko; méno, péro (Klobouky) — méno, pýro (Ždá-

niee) — méno, péro (Litenice).

V koncovkách adjektivných úží se é a) v isté ý : dobrýho,

dobrýmu, dobrých (na Slavkovsku); b) y y: dobryho, dobrymu,

dobrých (Litenice); c) v e: dobrého, dobrému, dobrech (na

Ždánsku).

V infinitivech sloves I. tídy kmene zaveného na Ždánsku

a v Brankovicích é se krátí, jinde se úží y ý,í: vest, nést, péct,

lézt, kvést, hnst atd., ale : íct,— výst, nýst, pýct, lízt, kvýst, hníst.

na po retnicích zní jako je: obje, na dubje, objedvat.

Po rznu mní se y indikativ sloves V. tídy vzoru

háti v i: hije, vokije, smije se, pije mu (Nmany) a v impera-

tive : sednite, zavité, rožnime a p. — Sil na Ždánsku, jinde šeL

3. Po retnicích zní i & y stejn jako v eštin.

Po I, r, z, s, c, i, s, celkem ^ se nemní : lid, hlína, peina,

zima, sila, cibula, žito, široké, isté. Jenom po rznu: malena,

slemák (Klobouky), lacené. — V Dobroškovících slovesa IV. tídy

*) Se Slavkovském mínn tu všude zárove okres buovsk;^, kde se

jmenovit neodli.šuje.

10
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po vytených souhláskách mní /ve: vozet — vozel, vaet
— vael, kóiet, slóžet. Za stará íkalo prý se také: žed, sela,

serotek, zenia, perena atd., nyní: žid, peina atd. „Je prý to

šikovnjší." Posud se íká: ieca, pe grunt, te, dále, vzale»

vazale atd.

Také i po týchž souhláskách zstává vtšinou nezmnno,
pecházejíc jen po rznu v isté é (na Slavkovsku) nebo v e (na

Litensku a Ždánsku): lešti, lézaka, kle (Monchnice) — klí
(Slavkov) — kli (Litenice), klín — klenek (Litenice), léstek

(Klobouky), v zem v. v zim, cetit v. cítit (Slavkov), šépek
v. šípek (Slavkov), ehat, poétat v. íhat, poítat (Slavkov\

em, s ém. — V ostatních slabikách kmenových tohoto druhu
í zstává nezmnno, jen že se na Litensku zpravidla, na Ždánsku
a Slavkovsku málo kdy krátí: líce, blízko, líbit se, líit, listí;

kiž — kéž (v Mouchnicích), kídlo, kída, sí, cín, cisa atd.

Za líbati je tu všude nepehlasovaný tvar: lóbat.

V zdrobovací koncovce ík, íek mní se í v e jen v nko-
lika slovech: psék, vozék, maléek; na Ždánsku a Litensku

astji, po jiných souhláskách nahoe vytených (v é): rolilék,

králek, randlék, nožek, košék, cecek, — stehlík, rohlík, lelik

(Kunkovice).

V genitiv mn. v dotených slabikách i se nemní : škatulí

,

kozí, husí, kží, duší.

V ostatních slabikách í se nemní a zstává na Ždánsku,

v Brankovicích a v okolí vtšinou nezkráceno; na Slavkovsku

krátí se í v koncovkách že, níkj íko: zajíc, chodník, poliko,

psániko, nebíko; koníek, v. msíek, lesíek, kdežto na Li-

tensku í se vbec krátí jako na Kojetsku.

i dlouží se na Ždánsku a na Slavkovsku v nominative

množ. rodu m. : holubí, hadí, vojáci, vtácí, tí, štyí, všecí. -

V Nitkovicích: holubi, ti, všeci lidi atd — Obílí — v obilo,

dobrodní (Brankovice).

4. y se nemní: ryby, pysky, hrušky, jen porznu: štere,

bel — bele (Dobroškovice).

ý se mní na Litensku a Ždánsku v e: strec, bek, paste,

dobré lovk, vemluva; na Slavkovsku zní toto é ist.

5. o jen ve slov kža mní se v , sice zstává nezm-
nno: kozle, pokoj, kroj, stroj, loj, podoj, neboj se, v. stj
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Na Ždánsku a na Slavkovská dlouží se o v slovesech

IV. tídy : dojit, hojit, rojit se, honit, zvonit, stojím, bojím se.

6. u se nemní: budu, kup cukru, hubu.

V imperative a prechodníku slovesa byt pechází u y y:

byd — bydte, bya.
ú se mní v isté o: za našó stodolo, kót, dóra. Jenom

v Nechvalín, Dražvkách a v Mouchnicích koncové o zní

trochu zúžen : v zelo, pjdo, za našo chalupo. Na Slavkovsku

krátí se toto o ve slov ovod.

7. /í na Ždánsku a Slavkovsku zní celkem zdlouha: rža,

nž, stl, vz, dvr; krátí se jen ve slovech: dum, ku. Na
Litensku vyslovuje se vbec zkrátka.

8. Dvojhlásky au v tomto podeí není: pók, poiny, póz

(Litensko a Ždánsko) -- póza (Slavkovsko).

aj téžeslabiné je toliko v nkolika slovech: kraj, háj,

máj, ráj; ostatn se pehlasuje a pechází v é: dé, zavolé,

ale: héjné.

Téžeslabiné ej v koncovce substantivní trvá nezmnno

:

zlodj, olej, prodej, dobrodéj, ostatek se mní v é: nelepší, nalé,

pé, vece.

Téžeslabiné ij mní se v i: pi, bi, uši, uži.

Téžeslabiné yj mní se na Litensku v é : ume, zakre, zre,

na Ždánsku a Slavkovsku v y: umy, zakry, zry.

9. Samohlásky se dlouží o) v koncovkách píestí inného:
aí^ el, il, yly ul: volal, sedl, chodil, zakryl, rýl, dl, kúl, obul;

h) v adových íslovkách : šísté, sídmé, ósraé, v. smé (Bran-

kovice).

Souhlásky.

1. Mkké a tvrdé I rozeznává se pesn toliko v Lovicích

a Nechvalín u Ždánic. V Nitkovicích a Kunkovicích u Litenic

ped samohláskami a, o jest tvrdé 1: stodoía, tabuia, koio,

ped íi, i (y) jest I mkké. V Litenicích a Strábenicích jest

jedno /', mkí než eské I stední. Tak i ve Ždánicích. Na
Slavkovsku a Buovsku jest jedno I stední. Podstatná na I, la

skloují se dle vzor mkkých: vl — vole n. volí (pl.), do

jehle, nemá sile, ve stodoli atd. V Dobroškovicích je toto jedno

I tvrdší než v okolí. Vyslovuje se skoro: ktuk, pohodino,

píné, plac — n mkne v w ve slov tr.
10*
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2. t se mní všude v A; ve slovech: klusté, klóct, klait;

d v ./ ve slov svajba : d y g ve slov žiglo =: žihadlo (na

Slavkovská; židlo = zídlo); f v c ve slovese chcet (na Slav-

kovsku).

3. p se mní v i ve slovese budu = pjdu (Kožušice,

Mouchnice, Brankovice), u u ve slov vták (všude).

m se mní v n ve slovese snt, nesnt (Slavkovsko).

v jest pídechem každému náslovnému o: vokno, voves atd.

v Ždánicích, Brankovicích, Žarošicích a na Slavkovsku; na

Buovsku a Litensku: on, oves, oi atd.

4. h se mní u v ve slov vadra (Žarošice).

h jest porznu pídechem náslovnému a, e. u, o v nkolika

jen slovech: Hanyša, herteple^ hulica, hudic, hucho, hózké; —
hni, hnízké v. nízké.

5. s a z mkí se porznu v píestí trpném sloves I. tídy

:

nesené, vezené

z se vsouvá ve slovese hrazdit.

s se mní v c ve slov cichravo (Nechvalín).

6. j se vysouvá ze slovesa puit a porznu pudu v. pjdu.

Skloování.

1. Vzor holuby duh má v genitiv mn. ff- holub, dub,
v dative orti na Litensku, Ždánsku a Buovsku, nm na Slav-

kovsku, v lokále ech, ách: na stromech, o vtákách. V instru-

mentale mn. vedle a7na mají dv podstatná kratší tvarma: voima

koma (Ždánsko). — O dlouhém í v nom. mn. v. str. 146.

V Brankovicích a Dobroškovicích koní se genitiv mn. na

nj: do zádj, u Masaíkj, od vojákuj, pt chlapcj, 20 rénskéch

šajnj a t, d.

2. Vzory muž, nž, ohraz mají v lokále jednotu, na Ždánsku

^, jinde u. Tak i podstatná rodu stedního na so\ proso, maso a

vzor pole.

3. Vzor stodola, vyjmouc osady, v nichž se zachovalo I

(v. str. 147), pestupuje pod mkký vzor duša: do stodole, ve

stodoli, dv stodole, v šili a p.

4. Vzor zem na Ždánsku má tvary: do zemi, v zemi, pod

zemó, pl. zem, zemí, v zemích, — jinde: do zemn, nom.

pl. zemn.
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Stešiia a viša má v genitiv mn. strešeó, više.

5. Dtí, dtí, dom (dum), dtech, dma, tak i lidí.

6. Podstatná vzoru mrkev pestupují z ásti pode vzor ryba,

z ásti pode vzor duša: mrkva kotva, pánva, konva, dykva —
korotvja, podešvja, dratvja.

7. Vzor znamení má v dative a lokále jedu. vtšinou ne-

pehlasovaná o: k zelo, v boó, chrasto.

8. Pídavné pisvojovací v Dražvkách a na Slavkovsku

koní se na j, ova^ ovo, jinde na w, ova, ovo.

9. Komparativ má na Slavkovsku astji píponu jeVí (jší)

než v jiných podeích : slabé — slabjéší, bohaté — bohaéší,

hoké — hoéši, horké — horéši, hezké — hezéší. — Také
komparativy píslovcí mají nkteré zvláštní tvary : snadno —
snadéš, úzko — óž, posledn - poslíž, zadu — zadéš, široko

— ší, zima — ziméš.

10. Zájmeno já má v gen., dat., akk., lok. mn; ty v dat.

ti, v akk. t; tvar é (o fié, pro é) je pro mase. i neutr.

11. náš — naše naša naší — naše

našeho (ího) naše našech (éch)

našemu (imu) naše našem (ém)

našeho — naše našu naše

o našem naše našech (éch)

s našem našó našema (éma)

Tak skloují se také mj, tvj, svj, majíce vedle toho

také složené tvary: mýho — mé, mýmu - mé atd.

12 ten tá ti ty

telio té tch (téch)

temu té tem (tém)

teho tó ty

o tém té tch (téch)

s tém tó téma

Tak sklouji se také kdo a jeden (krom jedna — jednu).

asováni.

3. osoba mn. má ó, kde má 1. jedu. u:

vedu piju hraju

vedeš piješ hraješ

vede pije hraje
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vedeme pijeme hrajeme

vedete pijete hrajete

vedó pijó hrajó.

Slovesa, jež mají v 1. os. jedn. ím, mají v 3. os. mn. ý*(í;

umím — umijó, chodím — cliodijó, vím — vijó, jím — jijó

(ím — ijó) — na Ždánsku: vdijo, jedijo.

Kde je v 1. os. jedn. dm, tam je v 3. mn. a;V: volajó, po-

vidajó, dajó.

Kmeny pn, tn, íín mají v píestí inném vedle pravidelných

také tvary: zapl, zatl, zala.

Byt má tvary: su -si, -só: nesu — nési — néni, — nésó,

byd — bydte.

Pechodníky jsou asté; tvary jejich jako na Zlínsku a j.

na vých. Morav: stoja, leza, choda, pinda, vida, veda, plea,

sedóa, leha, bya atd., v. donda, ida, lehna (Brankovice).

Iterativum slov. /eí jestježdat, slov. hzt jen na Ždánsku lozit.

O chytré princezni.

Dvá emeslnicí šli svtem. Jedno pindó k pknjanu zámku

a plotem se divajó obá do zahrady, kde se krásná knžna pro-

cházela. „Boku, víš-li co bych si píl?" ptal se jeden z nich,

mladé, hezké chasnik.

„Snad abys byl pánem teho zámku, né?" odpovdl Boek.

„Chyba lávky, neuhodíš! tó princeznu bych chél."

„Iíku, ty nési hlópé; já sem myslel jenom najedno, ale ty

myslíš na princeznu aji na zámek. Ale nedle si darebnéch

laskomin a pod, máme eše hodné kus cesty ped sebó."

„Boku, ertovi bych dušu dal, dybych dostál tó prin-

ceznu."

„To bych pece nedál," odpovdl Boek a táhl Iíka od

plota. Šli až do chladnýho boru, nedaleko mnsta, a tam Si

v chládku lehh, aby utrmáceném ódom trochu pohovjeli. Boek
usnul, sotva dolehl; ale Iík nemohl živo mocó usnót, poád
mysla na krásno princeznu. Tu de mimo mládenec, zelen oble-

ené a vida, že Iík nespí, zastavil se u nho.

„Dobrý zdraví, mladé, kam pak dete?" ptal se Iíka.

„E chodíme tak svtem, ale já sem teho už syté, lovk
pi tém vystójí jak pes."
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„To rád vím, nelepší je byt pánem."

„E to se ví, že je, jenom dyby ém každé mohl byt."

„No, nkdy záleží jenom na vli."

„Což je o vlu ! lidí by si všelico žádali, dyby se jim to

vj^plnilo. — Já na píklad bych chél mt tó princeznu z blizkýho

zámku a povidál sem juž prv, že bych ertovi dušu dál, dybych

ju dostál."

„Myslíš to opravdu?"

„Opravdu, opravdu."

„Tvá žádos se ti vyplní. Já su ert, a dyž se mn zapšeš,

za štvr hodiny budeš bohatém princem a možeš jet k princezni,

kerá si t oblíbí a za manžela veme. Tady je lístek a péro,

natrhni si maléek a krvó se podepiš !"

Nerozméšlaja se, Iik vzal tru, natrhl si maléek a krvó

se ertovi na léstek podepsal.

„Tak, vil si mj. A za kolik rok si mám pro tebe

piit?"

„No, já myslím za dvacet let; dyž užiju do té doby lásky

princezn a svckéch rozkoší, pudu rád s tebó."

„Dobe teda, tady máš mnch plné dukát; ber z nich,

co chceš, bude dycky plné. Eozvaž svj mnch, máš tam sv}'

šaty promnnný v knížecí. Nastroj se, a za lesíkem na tebe

eká nkolik služebník s konm pro tebe pistrojeném. Sedni

na nho a jed k zámku, daja si mno nejakýho princa lebo

knížete!"

„Ale dy já neumím tak mluvit, jak se na kníže patí, a

hned se prozradím."

„O to se nestaré, budeš všecko umnt, na si pomyslíš, a

všecko se ti bude vjeit. Jenom di, dokud se tvj kamarád

nezbudí !"

Potom ert zmizel, a Iík rozváža mnch našel opravdu

skvosný šaty a nastrojil se. Potom šél za lesík, kde mu juž vy-

šoení služebnicí naproti pijíždali a bujnýho koa vedli. Iík
se na nho vyhopl tak šikovn, jakby býl u néznameniéšího

podkoního ve cviku béval. Potom se obrátili ke knížecímu

zámku. Boek se zatím probudil a dyž Iíka vedli sebe nevidl,

myslel, že šél naped; sebral teda svý vci a pospíchal dál.

Necháme ho jit kde chce, a nahlídnime, co se žatém dílo

v zámku.
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Mladá princezna byla eše v zahrad, dyž Iík do zámku

pijel. Dál se u krála ohlásit, že je ten a ten princ z té a z té

zemi, aby mu kníže krátkýho pohostinství ve svým zámku popíl.

Král ho s velikó uctivosó pijal a hned se pokoje chystaly,

a služebnicí museli huzle a vci princovy, keréma ho ert
zásobil, do nich nosit. Skvosná tabula byla pichystaná, a Iík

se oblíkl do sam3'^ho zlata, aby se jenom princezni zalíbil. To

se mu skuten taky podailo. Jak ho princezna uvidla, hned

se jí zalíbil, a jediný její pání bylo, aby hezké princ u nich

na dycky zostál. Ale Iík se taky okolo ni toil jak na obrtlíku

a od huby se mu jenom prášilo; mél radost sám ze sebe, že

mu rozprávka šla jak voda. Dyž býl njaké den v zámku, dlal

jak by chél už pry, ale žatém mél strachu dos, aby ho

nepustili.

Ale princezna se ocovi svila a prosila ho, aby princa

dýl zdržoval; to otec taky udlal a Iík zostál rád, lebo pozo-

roval, že je rád vidné. Jednyho dna býl s princezno o samot
a použija té chvíle zjevil ji svó lásku, a dyž slyšel, že aji ona

ho má ráda, šél k ocovi a žádal o jeji ruku.

ekl, že nemá žádnýho knížectví, proto pré, že je né-

mladší syn oc, ale že si može tó chvílu aji néví knížectví

kópit. Bez všeckéch pekážek jich staré kníže požehnal a Iíka

za svýho spoluvláca ustanovil. Brzo se slavila svajba, a Iík

býl jak v nebi! Lidí ho mnli rádi; nebo býl dobré a žádnýmu

bez píiny neublížil. Za nkolik let potom staré král umel a

a Iík býl sám panujícím knížetem.

Juž mél dva syny a ceru a žil se svó manželko velice

šasn. Nkdy pravda spomnél na erta, ale dycky si myslel:

„E do té doby eše dlóho! do ví, co se nestane!"

Ale doba tá ubhla jak nic, a juž chyblo do dvacíti

jenom rok. Dyž se Iík zpamatovál, zalekla ho krátká tá lhta

tak, že strachem dnem nocó spát nemohl. Bledé jak stín chodil

po zámku a s bolesó se díval na svý dti a na svoju draho

manželku. Co by ušlo oku milující manželky! asto se ptávala

Iíka, co mu je, ale on všelijak se vymlóvaja, nikdá píiny
povdt nechfél. Tak bylo celé rok a juž mu zbévál jenom den.

Celé de nic nejedl a do svýho pokoja se zamkl, aby nevidl

slze manželiny a jejím otázkám sé vyhnul. Veír se ale dvee
samy otevó, a do nich vkroí zelen obleené mládenec.
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„No, Iríku", pravil bledýmu knížeti. „Esli pak si zpomél,

že je dneska dvacet rok a že máš jit se mnó?"

„Bodét bych zapomél; ale vidiš, mám eše všelico na rí-

zeiíó, eše sem se nerozlóil se svojó manželko : pope mn eše
ti dni."

„To ti udlám a mnohem víc. Vyvol si po ti dni každé

de jednu vc, byd to co byd, a esli bych ti to neudlal, vrátím

ti cedulku a víc žádnýho práva k tob mnt nebudu."

Iík podkoval ertovi a býl ternu velice povdné, lebo se

domníval, že snad njak erta ošidí. Mnohem veseléší vyšel

z pokoja a šél ke knžn, aby se s nó potšil. Knžna vida

úsmv na tvái (na hub) svýho miláka, byla taky veseléší;

šli spolem na procházku.

„Povz mn, drahá, co by t tak tšilo, dybys to eše mnla ?"

ptal se Iík, dófaja, že se od manželky nco doví; lebo si ne-

mohl na žádno prácu pro erta zpomnt.

„E já mám všecko, a jenom bych si píla, abys býl veseléší."

„Dy su juž zase veselé dos. Ale povz pece, dy je to

jenom o e. Jak pak bys eše chtla mnt zámek okrášlené?"

„Náš zámek je s pedu dost pkné, ale ze zadu néni žádné

vyhlídky. Dyby té ukrutné skále nebylo, bylo by to lepší."

„Máš pravdu", odpovdl Iík a hned si umínil tó prácu

ertovi uložit. Veír stál ert ped knížetem a ptal se ho, co

žádá, aby udlal.

„Chcu, abys mn do rána skálu, kerá nám v zadu celé

zámek zaclání, odrovnal."

„Stane se, jak žádáš", odpovdl ert a odešel.

Kníže myslel, že to ert neudlá a že mu zbyde víc asu^

ale velice sé ulekl, dyž ráno stál a pistópja k oknu, širo rovinu

spatil, na keré po skali ani památky nebylo. De pro manželku

a ukazuje ji. to.

„Pro Boha, muž! ty máš spolek s ertem, lebo si kózelnik?'^

zvolala knžna a s podivením se dívala ven.

„To bych ti býl dávno juž tó radost udlal, ale já sám
nevím, co se stalo; snad njaké šotek našu rozmluvu vera po-

slóchál. Pé si teda schválné eše nejakó vc, esli se aji ta

vyplní?"

Knžna byla chytrá žena, vdla, že to néni s dobrém a že

ji manžel nco strašlivýho tají. Na oko teda ekla, žé si peje
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celó tó širo rovinu v iiékráséší zahradu promnnnó, v keré by

kvtin a bylin a strom ze všeckéch kraj svta bylo, a to

všecko v plném kvtu. Ale v duchu si myslela: „Poké, bude-li

to zétra, neupustím, a Iík se mn musí piznat".

Veír dostál ert úlohu, na rovin zahradu udlat, v keré

by byly všecky kvtiny a stromy ze všeckéch díl svta. ert
to slíbil a odešel; dyž se ráno kníže probudil, zarazila ho va
tisíceréch kvtin, kerý se v nékráséším kvtu po rozsáhlé rovin

skvly. Býl to daleké, krásné ráj! Pišla aji knžna, keré to

pokoja nedalo a s hrzo aji zalíbením uvízlo oko jeji na rozkošné

kvtnici. Ale najedno se odvrátila, vzala Iíka za ruku a poví-

dala: „Vil, mj drahé, mn nesmíš dýl tajit, že máš spolek

s ertem. Já to ist vím, a raí mn povz, na jak dlóho si za-

vázané, abych t mohla potšit, lebo dobro rado ti pispt".

„Už je pozd, moje sre ; dnes je poslední de, veír pinde

eše pro jednu vc — a pak su jeho " Potom Iík od zaátku

až do konca povídal, co býl a co se s iíém stalo. Knžna mu
ráda všecko odpustila, proto že ho velice mnla ráda a vdla,
že jenom z lásky k ní chybil.

„Nebyd smutné a nebduj, a si teho žádné nevšimne.

Bydme veselí, a až veír pinde ert, pošli ho jenom ke mn!
Já si do té doby nco vymyslím.

Iík býl jak z nova narozené, a všecka trcha s nho
spadla. Hned šél se svó manželko a celé den býl s dtma
veselé, jak by jakživo nic nebylo.

Veír se v uritó dobu ert dostavil. „Co pak sis dnes

vymyslel?" ptál^e knížete.

„Di jenom k mé pani!" ona ti ekne, co chce, já juž

nic nevím."

ert vešel do pokoja knžninýho, kerá ho juž oekávala.

„Ty si ten ert, co máš mj-ho manžela odnýst?"

„Ano."

„Možu si teda místo nho jednu vc vyvolit, a to je cokoli?"

„Ano."

„A esli mn to neudláš, nemáš k nmu víc moci?"

„Nemám."

„Dobe teda; pod sem a vytrhni mn ti vlasy z hlavy,

ale nesmí jich byt víc ani mí, a a( mn to ani za mak málo

neboli!"
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ert se zamrail, pistópl blíž k pani a honem vzal ti

vláskj' a vytrhl. Ale pani pece vykikla. „Vidíš, to máš už

jeden vróbek, ekla sem ti, a mn to ani za mak málo nebolí»

— ale nech, to ti prominu; vil vem ty ti vlasy a zm jich."

ert jich zmil a pani zase povídala: „Vil udláš ty

vlasy každé o dva lokte delší ; ale ne abys myslel nastavit jich

:

zrovna ty natáhni, aby byly každé o dva lokte delší."

ert se chvílu na n díval, ale nevdél si rady; prosil

teda knžnu, aby mu dovolila do pekla jich s sebó vzít a s to-

varyšama se poradit. Knžna mu to dovolila, a ert s vlasama

zmizel.

Dyž pišel do pekla, svolal všecky tovaryše svý, položil

vlasy ped Lucipera na stl a povídal, co se s nmá stát musí.

„Tenkrát si prohrál, chytrošku", ekl pán, „dostál se na t
inší kos. Co s nmá? natahneme-li jich, petrhnó se; bóchnem-li

do nich, rozkluó se; dáme-li jich do ohna, spálijó se. Nezbévá

ti, než se vrátit a místo vlas cedulku odvýst."

„O já k ní nepudu, mohlo by se mn zle výst."

„Pro si nedáš lepší pozor? Vil di a odve, co už

není tvý!"

ert musel cedulku vzít. a í byla, odvýst. Slítl teda do

zámku, ale boja se tam vstópnót, íhal u okna, až ho kníže

oteve. Dyž se teho dokal, hodil cedulu do pokoja a zmizel.

S nevýslovné radosó zvihl Iík cedulku a bžel ke své man-

želce, kerá juž naped vdla, jak bude. Dkovali Bohu, že jich

z nebezpeenství vyvedl, a žili spokojen až do smrti.

Klobouky. Pepsal prof. Dr. F. Sujan.

e osady Letonic odchyluje se nkterými zvláštnostmi od

podeí slavkovského a pichyluje se k rousinovskému (brnn-

skému).

i. se mní v i v indikativ sloves V. tídy vzoru háti:

hije, smije se, vokije.

2. li se mní v h: poleca, stoleca, hleua, led, bele, sme, —
i .\ e jen ve slov keda a v pedpon pi: pevedl, pehnal,

vedle: peina, kivé atd., — si v se zpravidla: sela, serotek,

serka, — ci v ce: cebola, lacené v. cigán, cizí, — zí, ii, ši, i
trvá celkem nezmnno: zima, žid, žila, isté v. svaena.
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V infinitive sloves IV. tídy i po týchž souliláskách mní
se v í^: palet, vaet, huderet, vozet, noset, sniažet, toet atd.

V píestí inném toto e se dlouží: modlél se, kóél,

nosél, vozél.

i po týchž souhláskách zstává celkem nezmnno: hlísta,

blízko, kíž, kídlo, tíska, stíkat, sí, cítit, hužívat, šíp, vešívat,

íst, ítat v. óhat (íhati). V koncovce ik mní se i v e jen po

zas: vozék, psék v rohlík, stehlík, košík, nužík,

i se krátí a) v genitiv mn.: kozi, vži, kži, h) ve vzoru

znamení: huhli, zeli, proti, c) v koncovce íc: zaic, kraic, d) po-

rznu: císa, mít, vít, tit, hutikat.

i se dlouží jako na Slavkovsku v nominative mn. rodu

muž. : tí chlapci (staí lidé : te chlapci), hadí, páví, tyi vojáci,

všécí holubí.

3. y se mní v isté e: peské, rebe, koreto, vehodit.

ý se mní v isté e: bék, stréc, dobré lovk, vémluva.

4. o mní se astji v (u) než na Slavkovsku: kža,
pod dum, rst, muct — muhl, poduj, stj, struj se v. loj, pokoj,

kroj, kozle.

o se dlouží v o jako na Slavkovsku ve slovesech IV. tídy:

hojit, dojit, bojím se, stójira, zvoní, honí.

5. 11 koncové mní se v isté o: kup cukro, zavi hubo,

budo, chalupo, kus, buk.

Vokativ Francko! (Francka i Francek) výslovnosti se

nerozeznává.

ú se mní v isté o : za vašó chalupo, dóra, kót, vedó, dajó.

6. ej pehlasováním z aj vzniklé mní se v é: héné, poké,
zavolé, nelepší, na prodé, pvodní ej zstává nezmnno: zloéj,

volej, — lešéj, huméj, zakréj, séj, réj.

ij se mní v <: pi, bi, nali, huši, huži.

7. Samohlásky se dlouži jako na Slavkovsku (str. 147, 9).

8. Vedle pídechu v ped každým náslovným o: voko,

voves jako na Slavkovsku má pídech k každé náslovné a, e, «,

w, o: haž, hábech, Heva, hiskra, hitrnica, hiné, hindá (v. íšera),

hutekl, hu vás, humnt, húvod, hóhor, — hni, hnízké (jako na
Slavkovsku).
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9, Zvláštnosti deklinace patrný budou z tohoto vzorce:

Jedn. 1. ten náš nové vz
2. telio našeho novýho voza

3. terno našemo novýmo vozo

6. tem našem novým vozo

7. tem našem novem vozem.

Množ. 1. te naše nový voze

2. tch našech novech vozu
3. tem našem novém vozom

6. tch našech novech vozách (ech)

7. terna našema nevéma vozama.

Zvláštní jsou krátké koncovky v instrumentale jedn.:

s našem malém chlapcem, s mem pkném klobókem atd.

Pídavná pisvojovací koní se na -u, -ova^ -ova: sósedu,

sósedova, sósedovo.

Zájmeno ty má v dative i akk. ti: Vidl sem ti.

10. Slovesa I. tídy mají v infinitive kmenové hlásky

zúžené : nýst, výzt, kvýst, pýct, týct, zíbst — zebe — zíblo>

hutit — hufál — huaté, zaít — zaal — zaaté, žit — žál,

rožit — rožni — rožél.

Bet má tvary : so — se — je — sme — ste — só, néso

nese — nésó, bed - bedte.

Jest: hím — híme — hijó.

Pechodníky známy jsou jen nkteré zpsobové: stoja,

leza, sedá, klea, choa.

Mluva osad Dražovíc, Podbezíc, Bohdalic, Kozlan, Pavlo-

vic, Hvzdlic a Chvalkovic je pechodním podeím od slavkov-

ského k vyškovskému.

1. Koncové e v 1. os. mn. jest ponkud zvýšené, zúžené e-.

dám, voláme, hnojíme

;

6 mní se v i: híje, pije, smije se;

é mní se v y, i: nyst, vyst, pyct, lizt, dobryho, dobrymu,

— méno, péro — myno, pyro (Podbeizce).

2. i po Ij , z, 8, c, s, s, ^ mní se v e: poleca, kevé,

zema, sela, cebola, žeto, šeška, ieca, noset, vozet, uet, vaet

atd. — Na konci slov je toto e místy ponkud zúžené: oé, ušé,
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esl, na pece, na hulec. V Podbezicích jest ve všech tchto

slabikách hrdeln, snížené «: poléca, zave, Podbezce, sva-

ena atd., ale na konci slov je tolikéž zúžené: na véžé, v po-

lécé, vo, hoše.

í po týchž souhláskách vtšinou se krátí: liet, blízko,

kli, rohlík, íhat, poítat, šip, kídlo atd.; v e se mní jen ve

slovech: psék, vozék.

i se vbec krátí: chodíme, písek, znamení, zeli, — kosti,

kží, husí (gen. pl.) atd.

3. y v Chvalkovících mní se na konci slova v é: rybé,

hrušk, šišk, do zahrad, chytat; vedle toho: kret, ret, met —
krel, rel, mel, blé (byli) bed (byd = bud), štyry.

V Pavlovicích: ryb, pyske, koreto, vehodíl, veleskal.

Ve Hvzdlících, Dražovících a Podbezicích mní se y v é

:

réb, mdlo, kéše, seto v. chytat (Hvzdlice).

ý mní se v e: stréek, bévat, dobré, dobrech, dobréma;

v Chvalkovících v e.

'Lvy Chvalkovících zstává nezmnno : budu, hubu, v lesu,

na vozu. V Dražovících a Podbezicích mní se v o: hobo, kos,

bodo. V ostatních osadách mní se toliko koncové u y o: budo,

mucho, kus, buk, kup cukro, v leso, na vozo. Toto zástupné "

neliší se zvukem od pvodního, proto odlišují se vokativy žen-

ských jmen od mužských tvarem nomínativným : Francko —
Francka! Tonko — Tonka, vedle: Terezo, Veruno!

ú mní se v isté o': za našó stodolo, s chytrosó, lóbat

v boó, v zelo, volajó.

5. se krátí: dvr, ruža.

6. ej se mní v e: dé, zavolé; ij v < : pí, bi, uši, uži; yj v ej,

umj, zakrej, rej.

7. al, e, U v píestí inném v Chvalkovících se dlouží:

sedel, chodil.

8. V Chvalkovících pídech u a. h není; v ostatních osa-

dách pídech f je vbec: voko, voves, vobdvat; pídech /i místy

teprv dobou novjší mizí: haž, hale, hindá, hnizké, hynt (Pod-

bezice), hale, až, abecli, hóvod, hóhor, hózké (Pavlovice).
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Kroužek u Rousinova jest na rozhraní mezi podeím slav-

kovským a vyškovským: 1. u = u: budu; 2. y — y: ryby;

3. ý = é: pécha; 4. ú = ó budó, óhor; 5. slabiky li, i, zi atd.

mají isté t\ 6. i se zpravidla krátí jako na Vyškovsku; 7. pí-

dechu h není.

IX. Blansko, Brno, Židloehoviee, Klobouky,

Rousinov.

í. Hranice: Koléov, Lipovec, Ostrov, Lažánky, Olomouany,

Babice, Vranov, Lelekovice, Éekovice, Medlánky, N. Ves, Huso-

vice, icmanice, Bílovice, Malomice, Židenice, Juliánov, Slatina,

Tuany, Chrlice, Rajhrad, Syrovice, Bluina, Židlochovice, Unko-

vice, Žabice, Písnotice, Pibice, Ivan, Vranovice, Uherice, Mi-

kulice, Diváky, Klobouky, Hosthrádky, Damboice, Borkovany,

Téšany, Šaratice, Vážany L., Hruška, Blažovice, Holubice, Vele-

šovíce, Slavíkovice, Rousinov, Vážany K., Šumíce, Hostnice, Bu-

kovinka, Senetáov.

Samohlásky.

1. Nepehlasované a trvá celkem touž mrou jako na Ko-

jetsku (v. str. 41).

Slovesa V. tídy vzoru házeti mají tvary jen nkteré ne-

pehlasované : veeat — veeám, zabíjat — zabijám, v. zabíjet

zabíjím (Slavíkovice, Horákov), všat — všám, stílat — stílám

v. stílet — stílím (Bluina).

Nkterá z tchto sloves . pestupují místy do IV. tídy:

vešít — vším — všíl, veeit — veeím — veeíl (Ostrov,

Kulíov), mísit — mísím — míšíl (Slavíkovice). Tak í: tají —
tajilo — tajit (táti).

2. Kvantita samohlásky u je celkem táž jako na Kojetsku

(v. str. 41). a se dlouží ve slovech : kána, hrách (Blažovice a j.),

zmait (Telnice) ; hrab znamená i Graf í Rechen.

3. d vyslovuje se v nkterých osadách jako splynulé

v jeden zvuk aó (á), v Líšni tém jako o: šátek, stárek, hlásné^

perniká, cegán, ráj, práší se, Procházka, na stechách, máslo,

sádlo, jíná, požehnání, dlá, volá (Líše, Prae, Vážany L.,
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Hruška, Šaratice, Zbejšov, Šitboice, Borkovany, Diváky, Nikol-

ice, Tšany, Kepice, Syrovice, Mlany, Braice, Sobotovice,

Bludina). V Líšni i krátké a mní se v o ve slov storé

(starý).

e, é, , ié.

1. e zní po retnicích jako je: holóbje, hrabje, na dobje,

rebje, Mjenín, pópje.

2. se mní v i ve slovech a tvarech: klica, ze ždalika,

tiba, šink, zasi, — zloéj - zlodija, volej — volija (Slavíkovice),

vajíko je v komoí, slepika je na hi (Lišen), na vesoké hoi,

v dói, k fáí, po mhli, na steši, vedli — hije, píje, smije se,

šije, vije, vokije, — šil — šél (Bluina) — sednite, kleknite.

3. é, ie se úží v ý, í v týchž slovech a tvarech jako na

Kojetsku. ý a í odtud vzniklé jest vtšinou dlouhé, jen v n-
kterých osadách se krátí : putynka, dynko, prstýnek, dyš, kryv,

dobryho, slunyko, chlib, lík (Telnice, Tšany, Klobouky a

okolí).

Méno, pýro (Ostrov), mýno, pýro (vtšinou).

Slovesa I. tídy kmene zaveného v nkterých osadách

é ouží v ý, ^, v jiných je krátí: nýst, výzt, plíst, lízt, vlíct

atd. (Jiíkovice, Slavíkovice, Klobouky a j.) — nést, vest, lézt,

kvést v. pyct, síct, týct, vlíct (Kulíov, Ostrov, Lažánky, Ho-

rákov, Slatina), nést i nyst, vest i vyst atd. (Újezd).

3. é tvrdne ve slovech: veza, medvd, tch, tem, — e

mkne ve slovech: zametat, zatékat, napká mo.

4, e se vysouvá v íslovce jednást.

i, í.

1. Po retnicích nerozeznává se i od y, jen ve vzoru mrkva

zní jako ji: v mrkvji, do krvji. Odtud jde, že se druhdy v slabi-

kách vi a mi i práv tak mní v e jako y • vtám vás, planá

trnka s plota vsí, vejó pann, vejó vnce, vje každá svýmo,

vera menul téde, mesa, vod práce nemévá pokoja na chvilko

(Líše). Proto také nic nerozhoduje han. výslovnos „Veškov"

pro pravopis „Vyškov" m. „Víškov".

2. i v slabikách li, i, zi^ si, ci, ži, s?, i.
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li: led, lest, hléna, poléca, lštva (Kulíov, Klobouky a okolí),

jinde: lid, list, hlina, polica, lištva atd. Chlapce bli — dvata
bele (Kulíov, Ostrov, Lažánky), jinde bele atd. pro oba rody.

i z= i všude: hib, kivé, kopiva, jenom v pedložce a

v pedpon pi mní se i\ e\ pe ém, pepominol, pebit atd.

ale: pišil (= pišel i pišil).

zi = zí: zima (Telnice, Zaany, Slatina) — zema (Ostrov,

Jiíkovice), zma (Slavíkovice).

si == se(sé): sela, serotek, serka, kdose (vtšinou) — si==si

(Slatina, Telnice, Bluina).

ci = ce (cé) : cegán, cebola, cezí, lacené, — cibola, cizí,

lacéné (Bluina).

ži = ži: žid, žito, žila (všude).

iíi = ši, šé: šidit (Slatina, Bluina) — sedit fjinde), široké

— šerši (Slatina) — šéroké — šérši (jinde).

i = i: isté, iica (všude).

V pípon ina mní se i y e všude jen ve slov malena,

v jiných slovech jen místy: perena, ledana (Klobouky).

V pípon inec je zmna ta pravidelnjší: kobelenec, koe-

nec, mošenec, kravnec.

V lokále jedn. i jen místy porznu mní se v e, jmenovit

po c: v police, na vže, na taboli (Ostrov), na holece, v pece

(Klobouky), v peci, v polici, na vži, na taboli (jinde).

V nominative mn. / mní se v e místy jen po c: vtáce,

vojáce, stehlíce, po jiných souhláskách se dlouží.

V iníinitiv sloves IV. tídy mní se i y e (é) jen po zas:
vozét, kazet, nost, vozt, — kalit, vait, složit, toit, moit. —
V Bluin: nosit, vozit atd. V píestí inném mní se prodlou-

žené zi, si v ze, sé: vozél, nosél, dosel, zarazél.

i se mní v e ve slov : voblí.

3. í v slabikách: Zí, i, zí, si, ci, ží, ší, i.

li = lí: blízko, blíská se, lízat, líto, líit, hlísta (všude),

klí v. kli, listi v. listí, klen (= klín. Klobouky), — lóbat (všude).

i = ri [i) : kíž, hích, kídlo, tíska, ídké, stílet, kída

v. kida (Klobouky), bískat, tískat,— dímat, íkat, tít, vít, mit.

zi, ci, = zé, cé jen v nkolika slovech : v zem, cétit, cép, cén

v. cín (Bluina), — vzívat {= zívat), sin, zašívat, císa, dva-

cítka v. cisa, dvacítka (Bluina).

11
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ž, ší, í = éí, ší, í: liožívat, šíp, všívat, ítat, íst, —
jen: ém, vošédat se. — óliat = dychtiv n. hloup na nco
hledti.

V pípon ík mní se í v e jen v nkolika slovech po z, s, z, :
vozék, psék, mužék, biék, — rohlík, stehlík, — košik, slavik,

chodník.

V genitiv mn. astji se mní í v é: koze, hosé, vže,
kže, flašé, nše, v. kozí, hosí, vží, nší (Ostrov, Slavíkovice).

4. í se místy krátí: a) v pípon íc: krajíc, zajíc; 6) v zdrob-

ovací pípon íek: koníek, erviek, možiek, msíek v. ko-

stelíek, rohlíek; c) ve slovese povídat (všude), místy i v jiných

iterativech: vezvidat, vozí vat, nosívat, vešivat. Nkde i osobní

pípony: ím, íí, i atd., í v nominative mn. pídavných jmen

(dnešní, lepší) jen napolo zdlouha se vyslovují (Telnice, Klo-

bouky, Bluina).

5. i se dlouži: a) v nominative mu. rodu mužského: naší

tí holobí, uiteli, všecí hadí atd. ; b) v rzných slovech : pivo,

init, lidi — lidm (Telnice), zvíhnót — zvíhl, lískat, stíhat, víl.

6. i se vysouvá: koblh, plska, pšnca, slntat (Líše), velké

(„veliké" prý je vtší), pšo místy v ei starších lidí; — / se

vsouvá ve slov zemiata (Líše).

y, ý-

1. y mní se vtšinou v úzké e až e (Slatina): hode, ruké,

réb, rébnik, peské, vhodit. Na Rousinovsku (Slavíkovice, Vá-

zaný L.) stedoslovní y se mní v široké e, koncové y v úzké é:

rbé, pésk, korto, véhodit.

V Šitboicich starší vyslovují : réb, pésk, mladší ryb,

pysk atd. V Slatin, Mnin, Zaanech a v Hvzdlicích vbec
jen koncové vy se mní v é: ryb, pysk, syne.

ý se mní v e, jež místy hodn ze široka zní (v Újezd,

Bluin): bek, strec, grecar, ser.

o.

1. o se mní v u a) ve slabice ov v tchto koncovkách

:

ov: chv, kruv, vokuv, Vostruv, Zbéšuv, Tišuv, z Róse-

nuva, z Veškuva;

ova: podkuva

;
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ova, — ov'> (v pídavných jménech prisvojovacích) : sóse-

duva — sósoduvo, Páraluva — Páraluvo;

ová: mistruvá, Páraluva;

ové — ová ový: hotuvé, makuvé, dobuvé, jaluvé, nuvé, —
znuva, zruvna

;

ovaté: jeduvaté, kóskuvaté

;

ovka: Vondruvka, ševuvka, mlatcuvka, laštuvka;

oví: liskuví, višuví;

oviskc: epuvisko, makuvisko, hrachuvisko;

uvina : hrachuvina

;

ova: sladuva, židuvna, rasuva;
ovica: jaluvica, makuvica, slivuvica, liskuvica, vobaruvica;

ovát (v inf. sloves V. a Ví. tídy): chuvat, skuvat, ma-

luvat, miluvat, spravuvat, pamatuvat, žaluvat.

Výjimky: ková, hovado, slovo v. sluvo (Šitboice);

b) v koncovkách och^ ocha : béluch, eruch, lenuch, vrtuch,

panucha, macucha;

c) v dvojslabiných pádech podstatných dm a nž: duma,

dumem, kuua, kuovi, kun

;

d) v slabice oj (ne všude stejn): luj, struj se, hokruj se,

dvuje, stj, poduj, vuje, v. kroj, loj, podoj, stroj, voje.

e) v rzných slabikách: buchynek, dubétek, dul, dušk,

hunem, kubéla, kupat, kupec, jablu, klubása, zludj, zapumnt,

hrutek, strum dva strume, potuk, jezuvec, rušte, muhl, vue.

2. o se mní místy v ú: kzle, rste — rsti, mct —
mžo — mhl (Slavíkovice, Ostrov, Šitboice i j.). pod dm.

3. o se mní v i: klibók, lobivé (libový).

4. o se dlouží ve slov klenot; nedlouzí se však ve slo-

vesech : dojit, hojit, bojim se, stojim a p.

n, .
1. K mní se v o. Toto jest ješt v Kulíov a v Lipovci,

pohraniních to osadách od podeí drahanského, hluboké (hrdeln)

ó. Tam se ješt dobe rozeznává: Francko! (Francek) —
Francko! (Francka), bok (latus) — bok (íagus) a p. Ale již

v Ostrov má zvuk normální a tvary dotené se nerozeznávají

výslovností; vok. ženského jména Francka rovná se nominativu

11*
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nebo se volá: Fráo! Tento normální zvuk má toto zástupné

o v celé další krajin: holob, roka, hosa, bros, bodo, liobo,

peo, pijo.

2. u stídá se ve stiedosloví s o, ale koncové n vždy se

mní v ": bodo, poduj to krávo, bochta, potna, trohla, dub, buk,

kus, cukro, pepo, mucho (Slatina, Újezd, Telnice, Zacany,

Mnín). Ve Vážanech L. mluví starší lidé: bodo, hobo, mocho
— mladší: budo, hubo, mucho.

?í jenom koncové mní se v o: budo, kup cukro, chytil

mucho atd. (Hvzdlice, Bluina).

Slovesa I. tídy kmene oteveného v u podstupují tyto

zmny: plot, blot, kot, vobot .— plól, blól, kól, voból (vtšinou),

plot, blot, vokut, vobut — plól, blól, vokúl, vobúl (Slatina), plut^

blut, vokut, vobut — plul, blúl, vokúl, vobúl (Slavíkovice, Blu-

ina).

3. u se dlouží v o; hóbe (houby, mor. huby), na poló (= na

poli), Líše, v ú (): tuze, mž, pt raž, dva mže
4. u se mní v y- hlyboké, klybko (Líše).

6. ú mní se v ó-. šór, dóra, plóca, hól (úlj, rebó, za sto-

dolo, v zelo, volajó. Toto o má celkem zvuk normální, jenom

v Bluin a odtud na jihovýchod vyslovuje se „plno hobo":

moteko, za našo stodolo.

o

u.

n zní vtšinou hodn zdlouha, i v genitiv a dative množ-

ném: stl, dvr, dol, rža, vták, kom, volm.

ia, io, au, aj, ej, ij, yj.

1. Dvojhlásky m, io jsou v podeí tomto dosti hojné ve

vzorech mrkvja a holóbje: bitvja, brstvja, dratyja, konopja,

kópja, korotvja, lištvja, náspja — mrkvjo — mrkvjo, korotvjo —
korotvjó, krvjó atd., holóbjata, híbjata, pópjata, dópjata.

2. Dvojhlásky au není: pók, pabók, póina, póza.

3. Téžeslabiné aj drží se nepehlasováno jen v nkolika

jednoslabiných slovech: kraj, máj, ráj, ostatek se pehlasuje

v e.j a trvá pak nezmnno jakož i pvodní ej v slabikách

jmenných: hejné (zídka héné), stejné (zídka sténé), volej, zloéj,

prodej, lišéj.
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V pedpon superlativné nej, v koncovce komparativn a

imperativn mní se ej v é (e): nelepší, pknéší, viléší, dé,

zavolá.

Slovesa V. tídy vzoru háti (hít) imperativn ej rzn
mní: hi, vokij, pré, nesmi se (Bluina), voké, zehé (Újezd),

voki (Šitboice).

4. Téžeslabiné ij mní se zpravidla v /: napi se, nebi,

nali, zaši, — hoše, hožé (Ostrov), hoši, hožé (Slavikovice), hiiši,

hužij (Bluina).

5. Téžeslabiné yj mní se bud v éj: pekréj, huméj, réj

(Bluina), nebo (zpravidla) v é (e): homé, ré, zakré — home,

re, zakré (Slatina, Újezd, Telnice).

Zvláštní dloužení.

1. V píesti inném jedn. ísla rodu mužského dlouží se

všecky samohlásky: dál, volal, kupoval, bl, rl, seél, bžel,

hoel, pil, chodil, mlátil, velmól, kól, dól, plól, voból — kúl, plul,

vobúl (srovn. str. 164.)

2. Místy vyskytují se délky pízvukové na zpsob eských

:

névi, zeli (Prae), mj Bože! (Líše).

Souhlásky.

Jasné hlásky na konci slov znjí velmi jemn, s pazvukem
samohláskovým: dob, žid, chlív, vz, íž atd.

1, r, r.

1. /. jest jenom jedno, stední eské K

I má platnos samohláskovou ve slovech : klzat, klzké, kadle,

— klka, žlka (Líše).

I se mní v lo: sloza, v lu: sluza (Telnice), v r: relík,

procar, v m: vembl()d.

I se vysouvá: žika, mesím, habes tam šil.

2. r má platnos samohláskovou ve slov žrd v. žera.

r se mní v 1: falá, palazór, pulmistr, levírník, v ru:

petružel, tepruvá.

r se vysouvá: hadlák (Líše) v. hadrlák (slov. handrlák).

3. r tvrdne v í- v slovese hoderet, netvrdne ve slov kída.
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II, II.

1. n mkue y 7Í sl tvrdne v n v týchž slovech a tvarech

jako v náeí slov. a val; n mkne tu i v pechodníku: seda,

leha, pada, hota a ve slov komiá (Líše).

2. se vsouvá v slabiku mí: mnsto, do zemné, mnch,
v krámn, na slámn, nemé za zlý. — V Slavíkovících : mch,
msto atd.

d, d; t, .

1. d mkne v v píslovcích: hned, poád, vodkud, potád

atd. V Kloboucích: pocád, dotád, vodkád atd.

d se mní v r: svarba, herbáví, v g: švigravé (Líše).

2. f se mní v d: žlódek, v k: klóct, klosté, klait.

t koncové vzoru kost vtšinou mkne v f. Místy nemkne
toliko v abstraktech na st: radost, spravedlnost, dost v. kost,

ni, švrf, smr (Ostrov, Lažánky, Tvarožná'.

t netvrdne ve slov etaz (slov., val. i han. etaz).

3. st mní se v š v instrumentale abstrakt dle vzoru kost:

zlošó, chetrošó, s radošcó v. kosó (Ostrov, Lažánky), všude ve

slovesech chešo, chlašo, nacheši, nechlaši.

4. V imperative koncové f i cf v Ostrov, Kulírov a v La-

žánkách tvrdne: záplat — zaplatte, vrat — vratte, mlat, pod

— pote, nechod — nechote. Jinde zstává nezmnno : pod,

bedte; f se mní v c: zapla — zaplate, mlac — mlacte. ne-

plec — neplecte. Místy jen af se mní v ac, « trvá nezmnno

:

mlac, plate, neple, zamete (Tšany).

Ve slovese chtt mní se ve: chcet — chcél.

1. Hláska g i v podeí tomto dosti asto se vyskytuje:

Margyta, gaval, glih, gronyka, cigán, fagan, traga, zgabnót,

zgrblík.

2. k mní se v ch ve slov šerch (Tvarožná).

3. h jest pídechem každému náslovnému a, e, i u (nebo

je zastupujícímu o), o: Hanyša, handl, haž, hale, hábech, Heva,

bratr he (= i) sestra, hiné, hit — vodehit, Hidáš, hikavec,

hitrnica, hiskra, híva, hišcera, husí, huhlí, hutrhnót, hoit,

hozel, hodlat, hoderet, hóad, hóroda, hózkos atd. Podobn ped
íí ve slovech: hni, hnízké, hnížit se, — hesle v. jesle (jestli).
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Vjjimky: vokázat, Ustope=pís. Hustope(naŽidlochovsku).

h se stídá s v Volšténsko-Holštýnsko (osada), Volomóc,

vlvko, levké, s /: pija (piha), pijuvaté.

h se odsouvá se skupiny h a hv: ešit, rich, íb, riva,

ije (heje), bet, mt, ídel, ebík, vzda, vízdat; po rznu^
loh (hloh), znit — znije (— zhnit).

4, ch se místy odsouvá ve slovese: scet — sce — scél —
nesci (nechtj).

b, p; m: v, f.

1. p se mní u v ve slov vták.

2. m v íslovkách sedm, vosm zstává vtšinou nezmnno.

3. v se mní v b : brablec, brstvja, bískat, bed, betýnko,

klebetj', voboce, „vodo si dám voblažit" (ovlažiti, oháti), v j.

pijovár.

v jest pisuto v slovese vzívat (zívati).

v se odsouvá ped píponou ství, sko: králoství, Horákosko

(Horákov).

v jest pídechem každému náslovnému o: voko, vohe, vo-

týpka, vorat, vostré, voltá; ale: hofra (ofra).

Vomdlivá = omdlívá, homdlívá = umdlívá.

s, .
1. s se mní v š: lešena (lysena kráva).

2. se mní v c: esnek, v. t: šmytec.

/ se vysouvá: do — deš, pdo, puit.

Pes my k.

Karamád, kabacaja (kacabaja), cosialista, Jezuralém, parj-la

:

polcurán, palapr}-, haksic, cerel, hyn v. hni, „vím to róit"
(urit).

Skloování jmen podstatných.

1. Vzory holub — dub, mož — miž, vohraz neliší se pod-

statné od jiných podeí hanáckých.

Máj má v genitiv jedn. : na 1. májo (Telnice).

V lokále jedn. mají neživotná tvrdého i mkkého zakon-

ení o : v bocho, v hrnco, na vozo, v leso v. v lese (Telnice).

I životná mají astji o než jinde: po Johanysó, po pano

hoitelo.
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Nomiuativ mn. životných koní se na ' : holobí, hadí, všecí

chlapci .5

V genitiv mn. jest Ic. holob, mož, voz, f^^porznu é:

kosé, nuže. (Srovn. vlasi a p. Dial. I. str. 19.)

Dativ mn. koní se na m (um): kom, [volm, vobrazm,

ke Klobókum, — lokal mn. na dch, ech, ich: ve vtákách, vo

hadách, svátkách, na konch, po stolích.

Sócí (soudce) sklouje se jako správci dle vzoru dnešní.

Vlastní jméno Švec má v gen. Šveca, ku gen. obecného

jména ševca je nom. ševc (Kulírov).

2. Vzor voknn a pole má v dative mn. fm, v genitiv mn.

má pole: pol, tak i rol (nom. jedn. roli). Slova na *o mají

v dative a lokále jedn. o : v proso, v maso v. v mase (Bluina).

Nebe má: do nebe, v nebi, pod nebo.

Za eskou koncovku -išté je všude -isko: strmisko, hracho-

visko, vohnisko.

Jména na do a dlo mají v genitiv mn. é: hnízdé, mo-

tovidle.

3. Vzor stavení má v dative a lokále jedn. nepehlasované

o: k dojeó, k snídaó, k vaeó, na modleno, po požehnáno

po Jiió.

4. Vzor reba (ryba).

Jedn. 1.
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6. Vzor stodola,

Jedn. 1. stodola Množ. stodole

2. stodole stodol (é)

3. stodoli (stodole) stodolám

4. stodolo stodole

5. stodolo stodole

6. stodoli (stodole) stodolách

7. stodolo stodolama

Tak skloují se všecka jména ž. r. na la: do truhle, ve

školi, proti školi, do jehle, všecke žile.

7. Vzor starosta má V geuitiv i v akkusativ jedn. é: Ml
dva syne, Jurk a Honze, potkal Svobod, dostál to vod sta-

rost, — V Horákov: Di pivítat pantáty, vod sluhy, poslal

sluhy.

Instrumental jedn. jest ó i em: s Kudrnem, se Svobodem,

s Procházkem (Zaany).

Vlastní iména, zvlášt cizího pvodu, pibírají asto kon-

covku a a skloují se dle vzoru starosta: Vorma (Wurm): vod

Vorm, potkal sem Vorm, mlovil sem s Vormó, Majera (Majer)

:

Majere, s Majró (Klobouky).

8.
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Lóka (louka) má v mn. ísle: loká — na lokách.

Roce sklouje se : roce, v rocích, rocima (Ostrov).
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8. Vzor hibje:

Jedn. 1. hríbje Množ. híbjata

2. híbjeti liíbjat

3. híbjeti hríbjatm

6. híbjeti híbjatech

7. híbjetem híbjatama.

Jedn.

Skloováni jmen pídavných.

1.
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Tvar jé (é) zastupuje genitiv a akkusativ rodu muž.

i stedn.: potkal sem jé, neboj se jé, místo ué, už je jé (piva)

málo, až jé bode vic, vepil jé (pivo), — vedlivá é, ale: vod

nho (Tšany).

Jejich chlapec, jejichho chlapca, jejichmo chlapcovi, o

jejich chlapco, s jejich chlapcem.
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4. teho, to
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íst — to — ti, jít — do — pdo — šil, kvést — kveto

(kvýst — kvto), mest (mýst), plést (plíst), pást (píst) —
pedo, rst — rsto — rsti, vest (výst), hrezt — hrezo i hrežo,

lézt (lízt), tíst — teso — tísl — tesené, vézt (výzt), zíbst

zebe — zíblo, zéblo (Horákov), zíbne mn (Líše), zábst —
zabe — záblo (Klobouky), moct, pomct — miižo — pomž —
pomhl, pýct, íct, týct, tlóct, vlíct, zaít — zano — zaal —
zaaté, najat (najraót) — najmo — najal — najaté, vzít —
vezmo — vzal — vzaté, zapít — zapjal — zapjaté (zapnót —
zapnól — zapnoté), hotít — liotál — hotaté (hotité), žít — žál

požaté, dít (do), vít, mít, prostít, mlet.

Sloveso žit má nkteré tvary zvláštní: žijo, žijo trávo na

vlkovým sáho (Dtské íkadlo), žaj, srpeku, žaj (Suš. 556 od

Klobouk). Nežeii, milá, té tráve (Líše).

Kmen žeh má tvary: rožít — rožno — roži (rožní) —
rožél — rožíté.

Za tíst užívá se obyejn tepat, za hrezt vobkosuvat.

O infinitivech nést — nýst, plést, plíst atd. v. str. 160.

Ind. krejo
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Vil, vilka, vilké, „vilka jenom to bél" (práv nyní),

vilkom, zasik, vlni.

Také v. taky, tuze, hešli (jestli), jejdanovesa! (Tšany).

Komparativ píslovcí : tepléši, chladéši, pknéši (Bluina), tepléš,

zeméš, chladéš, erstvjš, mám se lepší (tvary nejastjší),

pozdjá, teplejá, chladnjá atd. (Ostrov) — raí, radš.

O putování P. Ježíše se sv. Petrem.

Hrách.

Déž cliodílé Pán Ježíš se svatém Petrem po svt, šle

polem, hde hakorát sedlák rosí vál hrách, a hned ho cest.

Zastavilé se ho nho a P. J. povidá: „Sedláe, pro šiješ ten

hrách haž k cest, dé ti ho lidí bodó trhat!" „E nech, déž

l)odó mt lidí co trhat, bodo mt he já", a mjél.

Šle dál. Tam zas hiné sedlák sél hrách, ale ho cest veko.

Zas se ho P. J. ptal, pro k cest dává veko a tepruvá dál

hrách. „No, hab mn lidí nechodil na hrách. Dž pudó vokolo,

bodó vidt veko a nepudó na hrách. Ale nemjél haní vék,
hani hracho. Pámbu mo nepožehnal.

Troník.

Déž tak zas šle, svaté Petr ztratil troník a bél lenošné ho

j
zvíhnót, a hani ho nezvíhl, P. J. šil za ém a zvíhl milé troník

I a kópíl za é 70 kadlátek. A dž tch kadlátek 70 kópíl. šil

ped ém a poád po jedné póšél, a Petr za ém zvíhál a jedl.

, Déž juž blá poslední, povídá mo P. J.: „Vidíš, prv sis neclicél

zvíhnót troník a víl juž 70tá hopadla, a t ses s každó zvíhál."

Hobe.

Tak potom zas šle pes ddino, a jedna tam sedla s ko-

láama, žena chodobná. Tak von sv. Petr tch kolá kópíl,

]
ale Páno Ježíšovi jich všeck nedál, sob nechal te a chcél

jich snést, habé P« J. nevidl. Ale déž stril kósek do hobé,

von se ho nco ptal, ten P. J. sv. Petra. Von to honem zahodil

a vodpovídál, ale P. J. se ho poád ptal, haž von všeck t
koláe pozahazuvál z hobé, a tepruvá haž bél poslední, juž se

ho neptal. Déž se potom zvrátíl, šlé zas tadema tó cesto, a

z tch kolá bél všade po cest verstlý hobé, a že blé
z tch kolá, co sv. Petr póšél z hob, proto se menujó hob.

12
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Pro hoše stávajó v zimé vo jedné noze?

šle zas pres jedno ddino a pišlé do hospod. Mla tam

hospodská hoso. No, hab pré jim jo teda pechéstala, že jo

bodó jest. Sv. Petr nemuža dokat, hoízl milé hoši stehno a

sndl, habé P. J. nevdl. Déž potom dostalé na stl, P. J.

povida: „Co to je? D má hosa dv noh!" „Ale de má pece
jenom jedno!" A déž potom vešlé na holec, bélo tam nkolik

hosé, a jako bélo v zem, stálé na jedné noze. (Tó drohó mívajó

v peó skuvanó.) „Vidíš, Pane, má každá jenom jedno noho."

Drohó teda sv. Petr sndl.

Boží požehnání.
V hiné zasi ddin , hledalé si nocleha a blé tam na

noc ho jedné hospodén. Dala jim pkn veee a hostlaní jim

nachstala. A dš potom ráno vodcházelé, ptal se, co že za nocleh.

„E nic, jenom co bé mn Pámbu požehnal mé práci!" Déž teda

vodešlé, donesla si plátna, že bode stíhat na košole. Mik
stíhala, ale plátna bélo poád stejno, ješe pebévalo. Pišla

k ní sósedka. „Co dláš?" „Vidíš, mla sem tad na noc dva

lidi, a déž vodcházelé, co pré za nocleh? Jáko, no co, jenom

déb mn Pambu požehnal mé práci ! Dnes vezmo plátno, stíhám

a vono ho nic nehobévá." Ta sósedka béla tuze lakomá a také

be ráda té lidi dostala na nocleh. Dala jich teda hledat, a haž

jich našla, habé k ní šlé také na noc. Déž vodcházelé, vona

také že vod nocleha nic nechce, jenom habé ji Pámbu požehnal.

Jak zavela za nima dvei, hned vzala míšek s penzaraa, že

bode ítat. Ale sotva zaala ítat, pišlo jí s vodpušenim na

strano a než si zas k temo sedla, zas, a tak nenaitala nic.

Vele.
P. J. mél na ele strópek. Jedno si ho zedel. Slé vokolo

stroma, a tam v nm béla takuvá šerbina. Do té šerbiné jé

teda dál. Dež šlé zasik spátkem, vokolo teho stroma, jenom to

bzuelo a všecko to vélízalo z teho stroma, z té šerbiné. Sv,

Petr ptá se: „Co to je? Déž sme šle naped tadematu, nebélo

tadé nic; co bé to pece bélo?" „To je z mýho strópka, co sem

ml tenkrát v eU
;
proto se bodó menuvat uíe/e." *)

*) Legenda tato vznikla asi v krajin, kde, jako na Zábežsku, místo

vela íkají šela. Tu je prostonárodní etymologie pípadnjší „To je z m^ho

strópka s ela; proto se bude menuvat šela (= s ela)".
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Kukaka.
Jedno zasi pišlé spolo k pekace a chcelé, habé jim pro-

dala chleba. Vona ale že nemá, že ho vilka jenom vprodala,

ale db chvilko pokalé, že hotrhne tsta, co má zadlaný, dá

do pece, šak že to bode hned, njaké malé bochník. Že to bélo

Páno Ježíšovi, von v peci hodn napekl. Ale pekace bélo líto

teho chleba jim dat. Šla na hro a tam si sedla do svisl a že

se nevokáže, až se dos naekajó a vodendó. Voni teda nemuža

se dokat, šlé bez chleba. Pekaka jak se na n kákala^ déž

vodcházelé, stala se za pokoto kukako.

Jiíkovice u Brna. Napsal vel. p. Seh. Páral.

X. Tišnov.

Hranice: Obrany, Ochoz, Bukovina, Krtiny, Habrvka,
Olomouany, Blansko, Techov, Suchdol, Šošvka, Nmíce, Újezd,

Jabloany, Lysice, Brónov, Dl. Lhota, Zho, Bel, Veselí, Volší,

Drahonín, Vickov, Vratislávka, Kojetín, Lubné, Nová Ves,

Deblín, Svatoslav, Branškov, Maršov, Lažánky, Biteška Veveí,

Kynice, Kyniky, Komín.

Samohlásky.

R) Ol.

1. á (ia) pehlasuje a úží se v ^:

n) ve kmenech: poídat, píi poídko (ale: poádek), píst—
pedl, tíst — tísl — stísat, rožít, zapít — zapjal — zapité,

zaít — zaal — zaité, tít — tál — hotíté, žít — žál — po-

žité, vzít — vzal — vžité, zíbst — zíblíi v. zábst — záblu. —
Podobn slovesa V. tídy vzoru háti pehlasují á (ia) a uží v i,

hít — híl — híté, víikít — víikíl, smít se — smíl se,

pít -- píl. — Slovesa V. tídy vzoru házeti skoro všecka

pehlasují: stavt, pobízet, stílet; nepehlasované tvary jsou

jen: zabíjat, veeat.

h) v koncovce átko slov zdrobnlých: koítkú, jehnítk,

prasítku, hósítkíi, kotítkíi.

2. Proti eskému i jest a ve slov žahadlo.

12*
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3. a se mní v e ve slovech: zelirada, škeopa, škefópka

(slov. škaiúpka).

4. d místy vyznívá v á: pátek, rebách, fá (fein). Pe-

trovíce.

e, é, , ie.

1. e pvodní v okolí sloupském trochu se úží v é: jédén

nsé, ékné, pfidékujm, lokšé (Petrovice).

2. e (ie) se úží v ý (í) v týchž asi slabibách kmenových

i koncových jako v jiných podeích hanáckých (str. 10): chlíb,

klíše, veír, krýv, dýš, zdýlka, prstýnek, kidýlka, mýnfi, pýrú,

sladký mlíku — sladkýhú — sladkýmu atd., šísté, sídmé, —
slonýku.

V infinitivech sloves I. tídy: síct, hotýct, plíst, íct, vlíct

vedle: kvést, vest, vézt, lézt, péct i pýct.

2. (e) se neúží : a) ve slovech . raeža, beza, vtr, dvei,

hotkat; h) v infinitivech sloves: met, set, smt atd. (str. 11).

Úží se ve slovech: víku, líit (léiti), pfivdit, pídi a

v píestí trpném: puroín, puvdínu atd.

Podstatná na -/ dlouží koncové e, je-li pedposlední slabika

krátká: kazatel, kfistél. pfistél, petružél, hozél ; ale: kódel, kužel,

pítel, tróbel.

3. tí tvrdne v týchž slovech a tvarech jako v jiných pod-

eích hanáckých (str. 11, 2). — Proti boitovskému zametat

na Tišnovsku a dále je zametat.

4. é se velmi asto seslabuje v i, a to: a) ve kmenech:

litopé, polituje, plet — plijo — plel, vt — vijo — vjel, poi-

kadlfi, izat, tiba, pijo, hijo, vúkijo, smije se, pice, svaté

Matijo, dé nám nádijo, stihovat se, (vrtit), vidt, nasikat, žino

(hnátij, šink, šinkovat, šil, šiné, iše — hiše (ješt), hišera

(ještrka, slov. íšerka), išli (jestli).

h) v koncovkách ohýbacích: z Lomici, vud práci, k prin-

cezni, sesti, k oboi, pi stuli (stole), v duli, na brstvi, v díi^

na hi, na fái, na kái, pu hi, — ale: na dvoe, místy i: na

fae, — vidl sem ti, potkal sem ti, naši dvk pero, — místy:

našiho, našimo atd. (oby. našeho).
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c) v koncovkách pedložek a nkterých píslovcí a

spojek : piidlí, pistane, pinucovali, pide dnem, pis cesto, zasi,

ži, a v podstatném: kadlic.

rl) V imperative sloves I. a II. tídy (jakož i jinde ) : zavité,

utite. sednite, lehnite atd.

5. e se mní v o ve slov peloch.

i, í.

1. V slabikách li, n, ži, ši, i trvá i nezmnno, v sla-

bikách z>\ si, c' mní se v e ponkud zúžené (é): piilica, lišta,

list, peina, pocheina, žid, žitu (ale: žv), šidit, sídlu (ale:

šroké — šerší^, isté, svaina; — zéma (v. zima), zsk, meze,

Mezhuí (pole\ sela ''v. sila), srka, své, srotek, jakésé. Nej-

astji a nejpravidelnji mní se c v cé a) ve kmenech : cbola,

cézí (ale: cihla, cirkev), b) v nominative mn. : katolíc, sedlácé,

chalópníc, chlapce, Hurácé, vc c), v lokále jedn.: v nocé,

v pece, pi práce.

V inlinitiv sloves IV. tídy mní se t v é po z, s, c, r, po

ostatních souhláskách trvá zpravidla isté. V píestí inném
jest pak — zél — sél — él — rél, sice — íl: nust — nusél,

vuzét — vfizél, líet — líél, hoderet — hoderél — pálit —
pálil, koit — kóíl, vait — vail, bílit — bílil, ernit — ernil

(výj. zazdél). Slyšeti však také: durazíl, zkosil.

V množném ísle má píestí minulé pro mužs. rod život-

ných li n. I', ostatek It-: psi žrali, chlapci bel', dvata bele,

kráv zralé.

2. V kmenových slabikách li, i, si, ži, ši, i trvá ' nezm-
nno: v slabikách zi, ci mnívá se v e: klín, hlísta, listí (bleská

se), kíž, kídlo, tíska, dímat, stíkat, stílet, píina, píhiin,

židlfi, sí, piižinat, šípek, íž, íhat, ítat, íst; — v zem, zétra,

cen, Ctítit. — Klí, líto, plíca jako v jazyce spisovném, ale : lóbat.

6) v zdrobovací koncovce ík mní se i v e jen po z a s,

vfiztík, psék; — rfíhlík, hublík, kšík.

c) v genitiv mn. jen po s a z: kuzé, klubásé, — rží,

Haší, kží, pentlí {í malinko zbarvené v e v Petrovicích)

.

H. i se krátí a) v týchž slovech jako v podeí I. (str 13).

6) v pípon nik: ezník, zedník, trávník (v mn. ísle: eznice,
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zednice); ale: slavík, chlapík, ertík, c) v pípon ic: zajíc,

krajíc, stevíc.

4. i se dlouží ve všech nominativech mn. vyjmouc ty,

v nichž se mní v r {v. na hoe): chlapi, ví, kamarádí, rodii,

híilobí, dtí, lidí, všeci. tí, štyí atd. — vtácé, racé atd.

5. t se u výslovnosti asto pohlcuje, zvlášt v slabikách

:

li, m, ci, ji : žPca kka, poFca, Tpa, hoka, pska, hobk, vezl'

sme tam díví, máš-l', išl' (jestli), vesrš nás (vyslyš), pšeíí'ca,

mas'ca, sekii'ca, mle'ca, str'ná žába, p''ií'ze, táh'te, lac'no,

zaj'c, kraj'c; — pšo.

íká se: kráva íve, rivala, ale: zave.

Proti spisovn. rozepeiti je rozepeat.

y, ý-

1. y mní se ve zvýšené ponkud é: mš, réb, rok, moché,

peské, léska, — vare.

y drží se všude v píslovci deky, skoro všude v íslovce

štyí — štyry; v Boitov: syn, šmytec.

Novjší dobou poíná se v nkterých osadách (na p. v

Boraci) pezvukovati toliko y koncové, kdežto // v ostatních

slabikách vyznívá ist : ryb, pysk, chytil rybo.

2. ý mní se v é: mlén, stréc, pasté, pécha, dobrech, véhra,

vémlova.

Také v píestí inném mní se ý v é: bl, pfizbél, homél,

zakrél.

o.

1. o v slabikách kmenových i ohýbacích pechází v podeí
tomto v u. Toto u však není isté u jazyka spisovného, nýbrž

zvuk jeho je tu více, tu mén zbarven zvukem samohlásky o;

je to vlastn velmi zúžené o: bíik, bfib, bfír, drúzd, díi zemn,
dfibhno, dfistano, dust, dfijit, hrum, liíiké, híidit, chíimót, jezíivec,

kficór, kfíhót, kíiš, nfis, ple, putíim, pfipél, pfitvuru, rfibíita, rfih,

skíikan, príidat, pfidkíiva, pfid stl, snfip, stfilica, túpuru, vubd,

vuistec, vuech, vukulfi, vichur; — dcku, hídlu, manželství!,

maslfi, ránfi, strnisku, smetliskfi, vuknu, víikú; — dlíjlifi, všecku.

na ervenu, na bílfi, hdfi — kuh — kfímo, tfíhu — tfímo, celýhíi,

pršelfi, belu pkn atd.
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V Boitov o se drží jenom asi v tchto slovech: strom,

oka (slov. uka !), hovzí, Jozef ; v nkterých osadách vyznívá

dosti asto vedle fi.

Cist zní toto u asi v týchž slabikách jako na Brnnsku

:

sósedj — sóseduva — sóseduvu, maluvat, pracuvat, makuvé,

chlapcuvi, dubetek, kupec atd. (v. str. 162.)

2. o se dlouží v ve slovech: mct — mže — mhl (ne-

móže, Petrovice), rsto, ddrek, džinek, dl.

3. o se dlouží v o: a) v pípon on (slov. o): zerzón,

slepón, hlochón; h~) v slovese stóno, Bora; u Blanska: stuo.

4. o se mní v e ve slov peduška.

u, ú (ou).

1. a se nepehlasuje (jako v podeí v I. a j. v. str. 14.) a

pechází po tvrdých i mkkých souhláskách v ": bodo, mocha, hobo,

hochu, hohél, kop pepo, cogro, boch, kužoch, ke kížo, v kfišo,

kfiváo! možo! hoklodit.

M se nemní v pedposlední slabice indikativu sloves VI.

tídy: kopujo, malujo, a ve slovese muset (Boitov) v. moset.

2. Za n (ou) a pehlasované z nho i je ó : dlóho, kót, lóka,

za našó stodolo, v zelo, v povtó, k Veveó, majó, dlajó, tepró

(slov. teprú), hóruk, hóhur, hózkiist, hóžitek; — óra v. díra.

.
1. zní vtšinou hodn zdlouha, ale ztemnle, mezi ú a ó;

a) ve kmenech: stl, lj, kža, rža, kzle, mj, tvj, svj, puit;
i) v genitiv mn. : voz, msíc.

2. se krátí: a) v dative mn.: vfilum, kiium, dvurum;
h) porznu v nkterých osadách ve slovech: dum, luj, ku;
(Boitov), vuj, vusmé (v Jabloanech).

3. Jednoslabiná podstatná mužsk. rodu krátí v v, stáva-

jíce se dvojslabinými: k — kun, dvr — do dvura, stl —
na stulí — stule (pl).

ia, io, ió, au, aj, ej, ij, yj.

1. Dvojhlásky m, lo, ió v podeí tomto jsou astjší než

v ostatních hanáckých: mjata, šlapja — šlapjo — šlapjó, náspja,

rarkvja — mrk\^o — mrkvjó, dratvja, pjatro, holóbjata, híbjata,

dópjata, hósjata, v Brtovjó, na epjó.
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2. Za slov. val. pauk, pauina, pauz je pók, póina, póza.

3. Téžeslabiiié "J trvá ve slov kraj; pehlasuje se v «/

ve slov hejné. Podobn trvá ej ve slov pejchat: Pejcliá tabá-

kem (dýmá).

Zvláštní je zmna rznoslabinélio oj ve slov némit si

(najmouti) — nmo si (najmu) — némovat (najímati, Petrovice).

4 Téžeslabiné ej v koncovkách substantívních trvá ne-

zmnno : vubeéj, zlfidéj, . víiléj, diibréj ; ostatní ej pvodní
i pehlasováním vzniklé mní se v e: puké, vole (volati), nalé,

nasé, hé, pé, plé, nelepší, puzé, rádé.

5. Téžeslabiné y mní se v i; yj v (ej) é-. bi, pi, hoži,

hoši — homé, zakré.

Zvláštní dloužení.

Podeí toto vyniká velikým potem délek, a to délek

velmi rázných.

1. Dlouží se mimo pípady nahoe uvedené koncovky al,

el, il, ol v píestí inném rodu muž.: pfitkál, vfilál, psal, sedel,

homél, bžel, priisél, bél, chudil, pil, šil, kól, plól, dól

2. v infinitive a ve všech rodech píestí inného slovesa

nechat hláska a: nechat — nechal — nechala.

3. V nkterých osadách, zvlášt v Petrovicích u Sloupá,

všecky koncovky se velmi prodlužují: mák, sén (syn), dé,

vfíhéu, tém, za kostelem, chlebem, kameém, šest hodin, vubísél,

dyž se zendém.

4. Hrab znamená Graf i Rechen.

Jak rzného tvaru nabývají v tomto podeí nkterá slova

zmnou samohlásek, cizinci na první poslech nepostihlého, vidti

z píkladu: pe kupeti, t. j. pi kopyt.

Pú)t = pjiti, puet = poet, poef (puetí).

Souhlásky.

8podobování souhlásek.

1. Jasné hlásky na konci slov znjí všude velmi jemn,

t. j. s pazvukem samohláskovým: chlíb, bib, krýv, živ, žid, med,

vfibd, snili beh íž, na vúbtíž, vz atd.
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2. Ve skupin sh a kh spodobuje se h v ch: sclioet, scho-

dit, k chorám.

3, Hláska v po temných nemní se v /: kvt, tvj, svt.

1, r, .
1. I jest jedno, mkí než eské stední, ímž substantiva

zakonená na /, la, lo pestupují 'pod vzory mkké: stl — na

stuli, pl. stule, do škole, ve školi, v másli, sádli;

I se mní v r: relík (lelík, cop), v m: vemblód, v n:

knava

;

I se vsouvá: mlisa;

I se vysouvá: homrí hlava, žika.

2. tvrdne v r ve slovese hoderet (Boitov, erná Hora),

ale na Tišnovsku již hodeit.

n, .
w tvrdne v w v pedpon n-, nkdo, nco, nehdy;

n mkne ve slov trn;

rt se mní v m ve slovech: tem — tmto (tentom), smé-

tivá pše'ca, ped 6a a va: hamba, homba, klemba, komva;

se mní v ; v [píponách nín a nina: Hojín (Hunín),

Hodojín, Rákojín, Vidojín, sekaj'na, ezaj'na mišaj'na, slaj'ne,

kopaj'ne

;

se vsouvá v slabiku m: mnkké, mnch, mnsto, v dumn,

v lumn, v damn;

se vysouvá ve slovech: Lmica, Lumika.

d, ; t, .

1. tvrdne v imperative: pd — put, nechud — nechu(d)

tam, zahud.

2. d se mní v r: svarba, v .y: vízgat, v s\ sešlo;

d se vsouvá: zdralé, mezdírka, dmdlba; nevsouvá sé ve

slovese žímat;

d se vysouvá: kadlic — kalca — kalcé.

3. t tvrdne v podstatných vzoru kos, ale ne dsledn a

všude stejn: povinnost, trplivost, hnit, dst i díis (Knihnice),

kust i kusfi (Boitov), host, ale ze a p.
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4. t mní se v fc ve slovech: klosté, klóct, klait (jako

skoro všude na Hané), v .s: šku (tcho), v <*: krica (krtica =
krtek).

5. t se rozlišuje \ c: a) \ imperativech: plac — plate —
plame, vrac, mlac, vemec (vyme) atd. — v Boitov f tu

tvrdne: záplat, mlat, vrat; — h) ve slovese chcet — chcél —
chcivat.

6. st mní se po rznu v š v ínstr. jedu. jmen abstrakt-

ních vzoru kost: s chetríišó, zlíišó (Jabloany),

7. V iterativech se a zpravidla rozlišuje: vecházet,

házet, kácet, veplácet, jen pornzu trvá: pesadovat (Deblín).

b, p; m; v, t.

1. h mní se v m: remník (rybník).

2. m se mní v n ped & a <: Šimek — Šinkuj — Šmka,
v zánko, stronk, píitkál sen ti, pak ve vl. jmén Brónov
(Broumov).

m se mní v 6 ve slov brablenec íjako i jinde).

3. v se stídá s /; fízgat v. vízgat (hvízdati).

v se mní v h : bedra (vydra), bedí epica, brabec, zbíhat

(zdvíhati), v h.'. šlihovica (slivovice).

v se pisouvá: vlaská (slov. laská = lasice), vín (štn),

v je pídechem náslovného (o): vkíi, víives, vfin, víii>

víibros, víisléchá se atd.; ale holívá (oliva = topol).

Tolikéž se v vsouvá: navupak, erníivíiké.

4. / se mní u v : tróvat (troufati).

g, k; h, ch.

1. k se mní g: cogr, glich, glížit, fogar, v A: hdo, hde,

hdy atd., v ch: chrt (krtek), chrtinec, vsíchnót.

s'. mní se ped i v sV, ck v «'^, ale poriiznu též v >c a

cc: muravské — muravší, znujimské — znujimší, kynické —
kynií; — klášterské — klášterscí, rosické — rosiccí (Broumov)*

k se pisouvá: tentíik, tenhlek, tohlek.

2. h se mní v g ve slovese vogldávat (ohledávati slepicí,

má-li vejce (Skreje; jinde vodávat, voFdat),

h se pisouvá : hnit, hnizké — hníž— slonj'kii se hníží, hroždí.
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h jest pídechem každému náslovnému a, e, ?, o (= u), o

(= ou): hanu, hale, handl, hábech, hanýz, haž, hani, Hegypt,

Héva, hevandlijum, hi n. he (et), híva, hiskra, hitrnica, hiné,

histé, hí, hit, hím — hijó — hišli (jestli), hiše (ješt), boené,

hosmil se, ho vás, hoitel hoí, homí, hochu, hóhíir, hókul,

hóvíid atd.

h se odsouvá: loh, vzda, vízgat.

3. ch se odsouvá: scet — sco — seš — scél (v. chcet).

z, S, C , A, s, c>

1. z se mkí v z v píestí trpném: vezené, sázené, há-

zené; ale: hozené (uzený).

z se vsouvá: hrazdit, náhrazda, hozpozlehnót se (uspo-

lehnouti).

z se vysouvá: pohít (pozíti).

2. s se mní v ch: such (šos kabátu).

s se pisouvá: stíslo, stenák, stešn a p.

s se odsouvá: krz.

3. c se mní v : deky.

4. <?c mní se v cc (c): kíicce (koce).

5. š mní se v (-. lepcí.

j-

/ ve stedosloví zní jen slab3'm pídechem: díiíjó, riiit se,

strfiit, nebfiím se, co stíiíš?

Nkdy mní se j i stedoslovné v h: jehí — jehíh atd,,

nahit, zhím (sním), zahíc, — lihák (Boitov).

./ se mní v d: dáma, u v. dež se zabíval (zabíjelo)

Pesmyk hlásek jeví se ve slovech: hynf v. hni, hyntka,

žlica, ralva, (larva).

Sraz-eniny: déch = debech (kdybych), dé = debe (kdyby),

hachme = habechme (abychom), cak (copak), nuveské (novo-

veský).

Skloování jmen podstatných.

1. Vzor: holuby duh.

1. hiilob hfilobí dob dob
2. hloba hulob doba dobu

3. hfilobuvi hfilobum dobo dobum
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4. lifiloba lifilobe dob dob
5. hfilobe hulobí dob dob
6. hfilobo (uvi) liulobech dob (o) dobech (ách)

7. hfilobem híilobama dobem dobama.

i v nominative mn., pokud se nemní v é, je vždy dlouhé

:

hadí, bratí, chlapi, páví, — vojácé, vtác.

Caf má v genitivé mn : za staréch ase (Deblín).

Dativ mn. má vtšinou vm ; v Boraci, Eašov, na Litav om.

Lokal mn. má koncovky ách, ech, ích: vu vtákách, ve vla-

sech, v ložích (pole, luhy).

2. Vzor: mnž, nž.

1. mož moží nž nuže

2. moža mož nuža nuž
3. možuvi možum nužo nužura

4. moža može nž nuže

5. možo moží nužo nuže

6. možuvi možích nužo (i) nužích (ách)

7. možem možama (ma) nužem nužama (ema).

Kadlic má v gen. kalca, mn. kalcé.

Nominativ mn, má dlouhé í: kovái, hostí, hastroší.

Dle mkkého vzoru sklouji se podstatná na *• a z: les,

vubraz, vz. Lok. jedn. : v lese, na vubrazé, na vuzé ( — i,

Jablonauy), v lese, na vubrazo, na vuzo (Knihnice, Zho), v lesi,

na vubrazi, na vuzi (Bora) ; nom. mn. všude : lese, vubraze, vuze.

3. Vzor: okiio.

1. vfiknu vfikna

2. vukna vfiken

3. vkno vfiknám

4. 5. vfikn vukna

6. vfikn vfiknách (ech)

7. vknem vuknama.

Vúkú (oko), lok. jedn. na vúce.

4. Vzor: poh\

1. pfile pfila

2. pla píilí

3. piilo pfilám
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4. 5. ple
6. plo
7. pulem

pla
plách
pfilama.

Nehe má nkteré tvary heteroklitické: 2. du nebe, 3. a 6.

nebi, 7. pd nebo. V ty nebi (Komín). V íkadle dtském : Veronkíi,

le díl nebike (Boitov) ; dti si hrají „na nebo" (= nebu).
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4. dti

6. dtich

7. dtma

lidi

lidích

lidma.

V genitiv místo „lidí" obyejn bývá koll.

téch lido? (Tak i jinde).

,lido" : Neznáš
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Prisvojovací pídavné koní se na -j, -uva, -uvu a sklo-

uje se celkem dle dfibré.

Vlastní jména tvaru adjektivného mají v gen. a dat. mn.

skloování jmen podstatných : Pokorn, Pokornum.

Komparativ jmen pídavných má obecné tvary hanácké:

veseléší, hlobší. — Svaté má svatéší, dubré dubéší ve smyslu

chutnjší, sice: lepší.

Komparativ se také opisuje positivem s píslovcem hiná:

Ten je hiná hodné, hiná díibré než té.

Skloování zájmen.

1. já té — mé
2. mn tebe sebe nás

3. mn ti (tob) sob, se (si) nám
4. mn ti se nás

6. mn tob sob nás

7. ninó tebó sebó nama.

Akkusativ jedn. 2, os. seslabením hlásky

se dativu : vidél sen ti, já ti dám.

v i vyrovnal

1.
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3.
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Skloování íslovek.
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Cist má eto ve smysle „hádám, tuším": Já eto, že je do

Brna steré míle, — sice: to.

Slovesa pít, zaít, žít mají v píestí inném skrácené tvary:

napla, zali, nažla (Cebín). Žit má také: díižíl = dožal (Skreje).

Iterativuni slovesa žít je: žínávat.

Najat má zvláštní tvary: némit si (najmout), némovat si

(najímati), némo si (najmu) Petrovice.

Sloveso hit (jíti) má tvary: do, di — dite, pdo, šél i šil

— šla; pech. dóca.

2. Vzor: kret — krejo.

Imper. Pech.: kreja.

kré Pi. inné: krél — krela -o.

kréte Pi. trpné: kreté -á -ý.

kréme

Indik.

krejo

kreješ

kreje

krejem (e)

krejete

krejó.

Dle vzoru toho asuji se všecka slovesa kmene oteveného

:

plet — plejo — plé — plel, bit — bi, pit — pi, šit — si, žit

— ži, dot — dojo — dól, kot — kojo — kól, plot — plojo — plól.
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-;t -Vhomíš hométe Píír. Trpn': homniié

horní lioniiiéme

homíme
homíte

homijó.

Jiná slovesa liší se jen v imperative a pechodníku od

tohoto vzoru: sedt — sedím — se — sea — sedel, kleet
— kleím — kle — klea — kleel.

Mnt — mám — majó — mííé — mnja — mél.

Chcet — chco — chcó — chce — chceja — nechceja — clicél.

Vidét má pravidelné tvary: vidím — vidijó — vida.

IV. tída.

Vzor: prQsét — príisím:

Prech.: prfisa.

Pi. inné : prusél, pruséla, -o.

Pi. trpné: prfišené, -á, -ý.

Indik.

:

Imper.:

prusím priis

prúsíš prfiste

prfisí prfisme

prusíme

prusíte

prfisijó.

O zméné i y e viz na str. 181.

O imperativech: mlac, vrac, zapla, nechod, mlat a p.

na str. 186.

V. tida.

1. Vzor házet asuje se jako v jiných podeích hanáckých.

2. Vzor hit seslabuje v indikativ y i: híije, vfikijo,

pijo, smije se
;
píestí inné : híl — híla, vúkíl, píl, smíl se.

tipat má tvary: spím — spijó, spi — špite, vspaja se.

3. Vzor tesat má tvary pravidelné; dležitjší jsou: fókat—
fóo, lítat — líco, chstat — chéšo, chlastat — chlašo.

Sloveso klouzati má tvar: klóhat -- klóžo.

4. Dít se má: dije se, dlo i dílo se, — dál, liodál

(= dlal).

Slovesa b e z p i z n a k á.

1. Dat: dám — dajó, daja, dál, dané.

2. Vidét: vím — vijó, vdóca, vél, povdné.
.3. Jest : hím — liijó, jez, jeza, jedl, snžené.



Indik.:
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nedvá (jindy), prvý, putumké (potom), deké (vždycky), iiihdá,

hinduvá, kvieró, nedávný, zasik.

Hanu (ano). „Juhanés, tes tu hudál?" „Hanu ^^^^^ = ne-

udlal, dét (vždy), klusó (honem). To je tuze velice dobrý.

Komparativ píslovcí má nejastji píponu rrfí n. ejá,ejdc:

pkná, tepliá, duliá, hnižiá = níže (Knihnice), zémiá,
lehiá (Bora), lacnijá (Komín), teplejá, lehnjá, prodejá,

nékraejác, nélehnjác (Tišnov, Lomnice). Vedle toho také:

teplej, zimnj, pknj, puzé, hezéši (Osyky, Boitov), véš.

Rád má komparativ: ráé (Petrovice), radši (Osyky), réš

— réši (nejastjiV

Vil kzlátkách.

Bla jedna kuza, a ta mla ti kzlátka. Jedno víidpledne

hím ekla: „Kzlátka, já dneska pdo na jarmak dú Lyséc;

débtí nehd klókl na branko, neviitvíréte žádnýmo, habé na vás

tiba nepišíl vlk a nezežhrál vás." Kzlátka slíbil: Šak m
nevtevem žádnýmo", a ta stará kfiza šla. Za chvílo hdus
zane bóchat na branko : bócli, bóch — a praví klostém hlasem

:

„Kzlátka, vutevte!" Kzlátka se cely dulekal a ekl: „Óje!
tli néni naša maminka; naša maminka má tenší hlásek jak
pamámin vlásek. M nevtevem." A vfin tu bél vlk. Tak tem
milé vlk se zebrál a šil ke kuváuvi a ekl: „Kuváo, hopiluj

mn kósek jazka." Kuvá mo pulužíl hlavo na špalek a jak

piluje, tak piluje. Dž mo h kósek hopiluvál, tak tem vlk šil

zasi k té bránce, zabóchá a praví jož tenším hlasem: „Kzlátka,

víitevte!" Ale vim zasi ekl: „Tu néni hiše naša maminka;
naša maminka má tenší hlásek, jakfi pamámin vlásek." Tak
tem vlk se dužhrál, šil zasi k tumo kuváuvi a povídal mo

:

„Hopiluj mn hiše víc tuhu jazka " Milé kuvá vezme klíše,

vtáhne mo jazk a jak piluje, tak piluje, haž h ml jenum
kósek. Pak zasi šil za téma kzlátkama, zabóchá na dvíka a

vlá jož tenkém hláskem: „Kzlátka, vutevte!" A vn ekl:
„No, tu bé bél naší mamink hlásek." Ale vkaž nám apko!
Tak tem vlk stril du vkýnka svó apo. Dž jo hovidélé kz-
látka, spostil smích a eklé: „leh! tu b tak bel! Dét pece
naša maminka má pknó apko a ne takuvó škaredo s drapá-

kama. T je hist vlk." A nepostil h. Tak tem vlk s velkó

^lsó hotekl. A dž jož bél pry, to de stará kza s hozílkem
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z jarmako. Jak zaklepala a zavulala: „Kzlátka, vutevte", hned

hí kzlátka puznalé, vutevelé branko, šle hí k roce a eklé:

„Vítáme vás, maminku, sak zme jož rádé, že ste pišli: bél tadé

vlk," a všeck hí pvdl. Stará kza hích pchválila, že bél
tak vpatrny, rzvázala hozílek a pdlila je dvijakéma vcma:
ba rhlíkama, ba cogruvém, ba vúechama, tak že ml velkó

rads haž — haž! A dž tu všeck jož sndl, tak tam béla

potynka vdé, a jož p té phádce bode (a kžení pulicajti

chudili, z papíruvéch kanón stíleli, a zablínkál tam zvnec, a

jož je té phádce knec), a béla tam papíruvá zem a prpadli

zme se haž sem.

Boitov. Napsal uitel Josef Svmhal.

XI. Ivanice, Krumlov, Znojmo, Meziíí, Tebí.
Mor. Budjovice.

Hranice: Od Bystrce u Brna podél nmeckj^ch ostrov

židlochovského a pohoelského, odtud na jihozápad podél území

nmeckého na Znojemsku až po Dešov, pak na sever podél

hranic podeí jemnického a daicko-teleckého (V. Újezd, Stpkov
Heraltice, Chlum, Eadošov, Pavlinov, Pustina, Netín), odtud na

jihovýchod podél hranic podeí ždárského a kunštátského (Jívové^

Kížanov, Bezí, Koví, Ostrovaice, Žebtín u Brna^.

Samohlásky,

a, á.

1. a se drží celkem nepehlasováno : jatelina, majstr, pazka,

eaz, šlahat, epica, do kosa atd.

Ve Výmyslicích na Krumlovsku jest jméno pole Jazirke

(Jezírka). — Proti . jehla je tu všude jáhla; svaté má kompa-

rativ svaéši.

Slovesa V. tídy vzoru házeti pehlasují: stavt, odhánt,

stílet, zabíjet,

2. á porznu vyznívá v á: marjánek, pátek, v jamách

mám atd. (V Hunkovicích, Tikovicích, Radošticích, Prstících

Branících, v Silvce, v Jezeanech, Maršovicích, Boticíc
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se jim z toho sousedé vtami: „Madona Zódrova mó novo zó-

stéro". „Kópime si drót a bodem si hrot."

3. a (ia) se pehlasuje a úží v i a) ve kmenech : poida
po poidko (al6: poádek, poádem), hidro (jádro), sihnot, siha

tihni (táhni), pist — pedo — pidl, pidlo, tist — tisl, zait
— naité, otit ~ otité, žit — požito, vžit — vžité, zibst —
ziblo (v. zábst).

Podobn slovesa V. tidy vzoru háti pehlasují a (ia) a

úží v »: hit — hil, pit — pil, vokit — vokil, smit se —
smil se.

Pátel jest píbuzný, pHtel — druh.

ft) v koncovce átko slov zdrobnélých: holóbitko, káitko,

koitko, prasitko, hósitko, pópitko, na mláditka, — telátko.

4. a se mní v « ve slovech: zehrada, škeópka.

Proti . pomáhati je pomuhat — pomuhá (Vedrovice).

5. a je proti eštin krátké celkem v týchž slovech jako

v jiných náeích moravských : dáma (jáma , klada, kamen, kana,

raná, san, skala, vraná, žába, mak, práh, bláto; mimo to také

ve slovech: kráva, vrata. Dlouží se ve slov lirách; porznu:

Káa (Dešov).

e, é, é, ie.

1. e v instrumentale jedn. místy úží se ponkud, znjíc

mezi a y (?'): kamenem, klackem, provazem, za domem.

2. é (ie) se úží a krátí v y (i) v týchž skoro slabikách

kmenových i koncových jako v jiných podeích hanáckých (srovn.

str. 10.) : chlib, kliše, veír, kryv, prstýnek, polínko, myno, pyro,

sladký mliko — sladkyho, sladkymo ; — slonyko.

Radové íslovky: šesté, sedmé neúží.

V infinitivech sloves I. tídy nkterých se úží, v jiných

neúží: sict, týct, plict, ict, pyct, vlict, vedle: nést, vézt, vect*

Zvláštní jest úžení ve slovech: syka (seka =^ ezanka,

Hrozntín), nyž (než, Vedrovice).

Proti dech — dýchat jest u Budjovic doch - dóchat.

3. é se asto seslabuje v f\ tém v týchž slovech a tvarech

jako v podeí tišnovském (str. 180) : hije, smije se, pije, vidt

= vdt (porznu: védit), ikl, na kái, v hanbi, ve vostudi,

v chalopi, po Václavi, ve žni, podlí, pis, pibral (= pe). Starší

mluví šil, mladší šel, toto nyní pevládá.
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1, 1.

1. i po retuicích b, p, y, /, m je stední eské ?.

2. ^ v tomto podeí velmi asto se pohlcuje v slabikách

kmenových i ohýbacích. Zbývající souhláska zní pak sama sla-

bin, i vyslovuje se bel\ v les' dvojslabiné, povídal' tysla-

bin se zvláštním pazvukem samohláskovým. V týchž slabikách

však i druhdy také vyznívá, jmenovité v ei mladších lidí, a

tu bud trvá isté, nebo se mní po zpsobu hanáckém v e.

a) Slabika li.

a) li = 1': l'di, hrna, doFna, Pavnov, žFca, horca, paca,

kFka, židPka, vidFka, stoPka, kapFka, mesFm, mesvec,
maPké, koFk, — v stodol', v maštáP ve škol', v pol', k smrtný

nedél', potebojem sol', — povídal', šl', zaplatl' zme, vo' to

kopii', me zme pral', to bel' všeci zlodji, svaFl se. - Ale:

naše cerke bele, krave dojile, — brzol', dávnol', jesl' n. hešl'

{= jestli).^

/í) li = li: políca, lido, listi, chlapci bli v. poleca, kolek

(Dešov), lidi melé (Vedrovice).

b) Slabika i.

a) i = '
: bftva, 'cadlo, k'dla, v'l, t' prote, v kancelá'.

/d) i = i: peina.

r) i = e: pe tom, peskoil k nám, perena (Vedrovice),

emsa (Dešov).

c) Slabika zi.

a) zi = z': z'ma, na voz', na vobraz' vo koz'.

/5) zi = zi není.

f) zi = ze: zema, zéma (Vedrovice), mozeka, kozénke

(Výmyslice).

d) Slabika si.

a) si = s': mos'la, kos' (nom. mn.), v les', ve vs', okrojte

s', dé s' pozor.

/S) si = si: sila, silné.

r) si = se: sela (Vedrovice), sela (Dešov), Rosece.
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e) Slabika ci.

a) cí = c: c'hla, lac'no, vojác', ptác', v noc', po selnic'.

fi) ci = ci není,

r) ci — ce : cebola, laceno, cegán, na pece, v chalópc.

/) Slabika ži.

a) ži = ž': lž'ca, ž'd, ž'to, kož'ka.

/5) ži = ži: žito, žid,

r) ži = žé: žéto, žd (Vedrovice), žeto, žed, (Radošov,
Dešov).

g) Slabika ši.

a) ši = š': š'ška, š'dlo, hoš', v koš',

/9) ši = ši: šit — šij o,

f) Ši == še : šeroké, šerši.

h) Slabika i.
a) i = ': voc\ sta't, š'ka,

/3) i = i vedle '.

f) i — e není.

/) Slabika ni.

a) ni = ', n' : n'c, n't, sn'dani ('), 'ky, pšenxa, sekn'ca,

seln'ca, hrozn'ke, kvasnce, 'ti, reb'k — v rebn'ce, vovesn'ca,

sol'ka, s'm (sním), s íí'ma (s nima), po n'em, leh'te, sed'te

s', sedu' se.

k) Slabika ti.

a) ti = t: raako, já dám.

^) ti — ti zpravidla.

1) Slabika vi.

V Budjovicích a západních všech (Jackov, Litohoí,

Jakubov), v Syrovicích, v Jaromíicích a v okolí odsouvá se i

se slabiky vi v dative a lokále jedn. mužských jmen; slovo se

tím o slabiku skrátí: bratrov', zahradníkov', k ženichov', o ko-

ov', k židov', po bratrov' atd.

m) Spojka i

má tvary: i: otec i matka (Dešov), e: bratr e sestra (Rudikov),

he: otec he matka (Bystrc).
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Toto pohlcování hlásky i vytrácí se znenáhla z ei a

pus obením školy vymizí asem docela. Také sousedé se o to

piiují, posmívajíce se z této vj^slovnosti vtami: „Co ste ml'?

Knedle a zél'. Kde ste to ml'? Na kranc', v hrne', na lavic',

pod k'drc'.«

V první osad podeí toho, v Bystrci u Brna, SOletá sta-

ena po / pohlcovala / napoád: sl'na, hrna, debechme bel' ne-

kópil', neml' sme, ale tvrdila, že se tu vždy vyslovovalo: žito,

žid, šiška, cihla, zema, selné (nyní se tu od mladších vbec
vyslovuje: zima, silné) atd.

V Netín u Vel. Meziíí i se vbec nepohlcuje, vysouvá

se jenom ve slov proctnót — proctla.

V Biskupicích zní i ve slovech žito, žid, sila, peina skoro

ist.

Také v Dešové u Jemnice se nepohlcuje le ve slov žka.
Vyslovuje se tu: sela, zema, žito; ale: žid — u žeda, list —
lešti, lid — ledi.

V Budišov 50letá žena (r. 1883) nechtla se k této vý-

slovnosti znáti, a jí za ei dosti asto vyklouzlo : kka, stoFca

a p.; tak prý se mluví v Hodov, a je prý to škaredy. Podobn
neznal se tam k tomu 66nik.

V Beneticích školní dti z takové výslovnosti mly smích,

a ji z domu dobe znaly a výborn napodobily.

Nejrázovitjší je tato výslovnost v okolí Mor. Budjovic,

v Syrovicích, Lázu atd. „V nešes, v Láz', cho, ze vs'" zní

tu zvláštním pazvukem mezi o a o, sousedé slyší tu o. Tak se

tvrdí od soused, že v Maršovioích u Znojma vyslovují: žoto,

žod, šokovné, d!o (jdi), radot (raditi), mláot a p.

3. i se sesiluje v S {h): nt (nit), séh, Kamence, hodne,

dt (dít), ddna, pišeto, ztcha, selete, prasete (dat. lok.),

Jaiša — mn. Jaešich.

Jmenovité v infinitive a v píestí inném sloves IV. tídy

dje se tak zpravidla: povolet — povolél, hospodáet — hospo-

dáél, jak se patelo, hont, bláznt, vožent se, peint se,

chett, platle, navrátl se, ztratl, oškrtl, postel, voš'dt, radt,

dojet (mulgere), strojet, hojet; ovšem také po z, s, ž, š, (jako

v jiných podeích hanáck}'ch), vozet, noset, slóžet, tšet,

tlaet, hoet.
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V Mysliboicích a Biskupicích nyní už: platit, radit, ernit

atd. V Rudikov: hodit, ernit, platit vedle: hodl, ernél, platél.

4. í «) v kmenových slabikách /*', í, sí, ží, ší, H se krátí,

v slabikách z< a cí mní se v e : kli, libat, liit, lízat, dohli žet,

blížit se, blízko, kiž, tíska, dímat (stékat v Bystrci), si,

šipek, ihat, ítat (ém), — v zem, zétra, cép, cén, cétit.

b) V zdrobovací koncovce ík mní se i v é toliko po 2 a

s: vozék, psék, lesék, nosék; ale: košík, nužik; — porznu:

rohlék (Zakany).

c) V genitiv mn. jen po 2 a s: koze, bizé, meze, hosé,

kosé. —
Ostatek každé dlouhé í v slabikách kmenových i ohýbacích

se krátí: bílé, díra, povídat, zeli, boí, roždí, dnešního, ležím,

mlátíš, chodi, meslime, slešite, rebník atd.

y. ý-

1. ' mní se n) ve zvýšené ponkud e (): rb, raké,

hrošk, peské (Bystrc, Vedrovice); 6) v isté e: rebe, peské

(Meziísko); «! mní se toliko koncové v v neb <=
: chytá ryb

(Jaromice, Stmchy, v Biskupicích réb í ryb), chytá ryb,

nmecké, eské (Dešov, Bítov) Zde onde i na Meziísku zní y

po sykavkách ist: sysel, sypat, syn, syet. V Netín staí vy-

slovují rebe, mladší ryby n. ryb.

Vyšší znlo mí v Dešov jako vejši.

Kde se '' pohlcuje, tam slyšeti též : s'n (syn), pos'pat a p.

(v Loukov u Znojma).

2. ý se mní v isté e: meto, mlén, sér, bék, téden, sékoi'a,

pécha, dobré lovk, ženskéch, voslécliat se.

Ve slov dým .ý trvá. V Nárami žena zpívala: „Tatíko

starej náš" a vyslovovala bejk, „za stará prý bylo bék."

Proti obecnému ohylek (uhlíek je ohálek (Cidružíce).

o.

1. o má zvuk normální: voko, vokno.

2. o se mní v nkolika slovech v ?< (u), ale ne všude

v týchž: kuža, zbjník, kzle, v lu',. rušte, stj (všude), — pokoj,

ueboj se, podoj (všude), loj v. luj, pod dum (Vedrovice) v. dom,

záhnek (Mysliboíce), putum iCidružice), dulu (Vedrovice), vorat



— 205 —

— vue (všude), kopat jablóžka — tak t kupno — kupí ho

(Rudikov), vokupávat (Biskupice), vbec = obec (Jaromrice).

Nejastjší je tato zmna na Ivanicku: jablu, záhun^

skukan, duma, hunem, harmunyka.

u, .
1. u se nepehlasuje (jako v podeí I. a j. str. 14.) a pe-

chází po tvrdých i mkkých souhláskách v o: sod, kos, losk,

hosa, mocha, našo došo, na pólo, peo, pracojo, malojo.

Toto o je isté, i neliší se výslovností od sebe slova : bok

(latus) a bok (fagus), kos (pták) a kos (kus) atd. Jenom v Rado-

šov je to o zvýšené: bódó, cógró. medó.

V nkterých osadách pezvukování toto bud ásten bud

docela mizí. V Netín bylo prý za stará : bodo, nyní i starší lidé

vyslovují : budu, mucha, cukru.

V Jaromicích, Dešov a Bitové: hruška, budo, v Dešov:
hubu, bakolo hu šrako.

Ve Stmchách, Radošov: huši, u sóseda, udeil.

K základním íslovkám : sedm, vosm jsou íslovky adové

:

sedumé, vosumé (Biskupice).

Za hluboký, hloubka je hlyboké, hlébka (na Meziísku).

2. Za lí (ou) a pehlasované z nho í je všude o: sód, hól

(úl), kósat, dóra (v. dira), za našó stodolo. Toto o je vtšinou

isté dlouhé o, jenom na Krumlovsku zní trochu ztemnné v a,

znjíc mezi d a o asi tak jako jinde šátek, pátek a p.

V Radošov zase je ponkud zvýšené (6). V Dešov zní

toto d mezi d a o?/, jako velmi rychle vyslovené ^: bud^, za

stodolou.

Proti . klouzati je pehlasované klizat.

Zbódim (v Netín) = budím.

o
u.

1. V Bystrci fi vyslovuje se vesms dlouze: rža, vbec
(obec), stl, k, vl, ho sósed, žebrákm, telatm, mhl, rsti,

vorat — vo, nemže — ale: pomuž.

2. Jinde se vtšinou krátí: ruža, stul, kónu, volum.

3. V Radošov // má týž zvuk jako o (= ú), dlouhého

totiž, zvýšeného 6: stol, roža, dom, ko — koiio — koom.
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ia, io, au, aj, ej, ij, yj.

1. I v tomto podeí dvojhlásky ia, io, ió jsou dosti asté:
pjatro (ve Výmyslicích : patro), Dobjané, zrajást, vjaduót, korotvja,

— korotvjo — korotvjó — korotvjám, híbjata, dópjata, pópjata,

hósjata, kájata — ale : prasata.

2. Za východomoravské pauz. pauk je tu: pók — póza

(Bystrc), pók — pavoza (Krumlovsko), babók — póza (Rudikov),
pabók — pavoza (Stmchy), babók — pavoza (Dešov ).

3. aj se nepehlasuje ve slovech: kraj, hajné a — což

pamti hodno — ve slov vobyaj — vobyajn (Výmyslice).

4. Jinde se pehlasuje a mní v é jako pvodní <»/: dé,

zavolé, nelepši, néde (nejde), néso (nejsem). V substantivech

eJ zpravidla trvá: prodej (imper. prodé), zlodj, vobyej, volej,

^/ imperativné bud pechází v é: pé, voké, bu se úží v

ij a jako pvodní ij mní se v i: zehi, nesmi se — nepi - bi.

5 yj mní se v ej: homej, zakrej.

Zvláštní dloužení.

1. Koncovky píestí inného al, el, il se prodlužují: volal,

dál, polél, sedel, zakrél, hoel, hospodáél, zblázél se, hodél,

mláél, .cheél, prosel, kazél, dojel, pistrojil, kópíl.

Nkde jenom al se prodlužuje, el jenom, kde vzniklo z yl:

omel, zakrél — seel, odeil, vozil (Rudikov, Koví).

2. Dlouží se substantivní koncovka e\ je-li pedposlední

slabika krátká (jako na Tišovsku): posel, datel, hoitél (Ivan-

icko, Krumlovsko).

3. Dlouží se zdrobovací slabika eek ve slovech: stoleek,

medéek, vedle: chlapeek, hrnyek, — sluníko.

4. Dlouží se náhradou za odsutou samohlásku: v maštál'

(Cidružice), dól = dole (Dešov ,vó' = voní (Budjovice), bjérce

= blice (Vedrovice), von bel — vo' bél' (Jaroméice), chodél'

zme, ikál', smávál' zme se, nevodvédl' m (Budjovice). Jinde

:

vorál (jedn.) — voral' (mn.).

V nkterých osadách se vbec koncovky prodlužují:

s masem, perníkem (Bystrc). V otenáši: plod, naše viny (Cidru-

žice, Reznovice).
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S r a ž e n i n y.

Ach = abych, achme = abychme, dych = dybych, dech —
déchme, déste = dybyste (Budišov), Nevim, kdechme ho naši',

kohochme tam poslal', cochrae tam dlal'. Dech ml 100 zl, cech

s' kópil? — cak = copak, dobrytro.

Souhlásky.

Spodobování souhlásek.

1. Jasné souhlásky na konci slov znjí všude velmi jemn,
s pazvukem samohláskovým: chlib, kryv, had, hned, ploh, vuz,

íž a t. d.

2. Ve skupin sh spodobuje se h v ch: schoet, schodit,

schnilé, schnt, schrnót.

1, r, .
1. I jest jedno, mkí o nco uež . stední I, ímž sub-

stantiva zakonená na I -la -h pecházejí pod vzory mkké:
v kotli, do stodole — ve stodoli, v másli.

I se mní v m ve slov vemblód (jako jinde).

I se mní v lo ve slovech: sloza, slozet.

I se neodsouvá v píestí inném: ekl, sedl, vodnesl.

2. r se mní v re ve slov haderník (v. hadr), v ro ve

slov skroz, r se mní v d ve slov kladynet (i jinde na Morav)

.

3. r netvrdne v r ve slovese udeiti (hodeet).

tvrdne v r ve slovech: poád, dvíka, natek (= ná-

itek), Jaromce, Mesrboce, Jaromér'cké.

n, .
1. n nemkne v ve slovech: kamen, jemen, plamen a

pod.; mkne ve slov den na Ivanicku a Krumlovsku, jinde

:

den — ve dne,

n se mní v m: rynk — na ryraku (Netín);

n se vsouvá v slovese zandat (žadoniti, louditi).

2. tvrdne v w ve slovech: dyna, stupen — pod stupnm
(dle : jemen — jemenem)

;

n se mní v ./: sekaj'na, slaj'na (porznu)

;

rí se vsouvá v slabice m: mnsic, mnsto, mnd. Místní

jméno Ntín zní Mntín.
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(1, t ; (1, .

1. d mkne jako jinde v píslovcích: pocád, vodsád, vodkád,

v. vodkud;

d se mní v r ve slovech: svarba, herbavi.

2. t nemékne v podstatných vzoru kost na Meziisku a

Tebíská a ásten i na Krumlovsku (Výmyslíce): kost, po-

vinnost, spravedlnost, nt, štvrt, smrt, cliut, mast, kopest, dost,

host, — t tvrdne v t v imperative zakoneném v «f: pust,

mast, — ale: che, mla atd., — v píslovci det (= vždy).

Na Ivanicku nemékne jenom ve slov dost, sice: kos,

hos, ni atd.

V Mysliboicích, v Dešové a v okolí t tvrdne ve slov

dyšt (jinde dyš).

t mní se v á ve slov drkat (Zbejšov), v A: ve slovech:

klosté, klóct, klaet porznu (na Brnnsku, ve Vedrovicích,

Zbejšov, Biskupicích, Koví).

3. a f nerozlišuje se v z a c: «) v píestí trpném

sloves IV. tídy: hodné — hodino, hradné — hradino, probo-

dné, zaplatino, vemlátino, chetné, zatraténá šelma atd.

6) v iterativech a frekventativech sloves IV. tídy: hádt
hádim — hádíš — hadi — hádirae — hádite, hádijó, — háél,

haé ; tak : sádt, obchádt, zachádt, kátt, veplátt, hotrátt,

pevratt — pevrátím, — rozhadovat — rozhadojo — rozhado-

val, naidovat, vesadovat, ohladovat, zacheovat, vemlaovat atd.

Vobili schádi, sloniko vechádí, zachádi atd.

4. (f a f ped t v imperative a) trvá nezmnno: podte,

plate, vrate (Brnnsko, Ivanicko) ; V) se mní v j, — t trvá:

pojte, hlejte, pijte, pojejte, nechojte — chete, plate, mlate

(Rudikov a okolí); c) i f mní se \ j: pojte, bejte (bedte

= budte), nejejte, mlajte, plajte, vrajte (Koví); d) trvá, t se

mní v o : podte, jedte, mlac — mlacte, vrac — vracte (Stmchy,
Martinkov a dále za Tebíem).

5. f se rozlišuje v c ve slovese chcet v. chcit — chcel

— chce.

b, p ; m ; v, f.

1, h se pisouvá: blízat, blizaka (Ivanicko).

2. p se mní u v ve slov vták jen na Brnnsku a Ivan-

icku; jinde je pták.
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3. m se mní v n : véno — veneš {= vemu = vezmu), senka,

senky (= sem).

4. v se pisouvá : vlaseca v. lasica, vlaštvka (jako v jazyce

spisovném).

v se mní v 6: zbihnót (zdvihnouti) — zbihni to, hóbodka

(úvodky), bud bule tvá (Zákany), bedle (Dešov).

v jest všude pídechem každému náslovuému o : voko, voves,

vobíli, vorat, navopak atd.

g, k; h, ch.

1. k se mní v gx cogr, gasa a p. (Bystrc), v ch: chrt v.

krtince, v h: hdo, hde atd.

2. sk mní se ped i (í) v se, — ck y cc; znojemské —
znojemsci, oherské — ohersci, zakanské — zakransci, moravské

moravsci, panské — pansci, svtské — svtsci, jaromrcké —
jaromrsci, — rosické — rosicci, blatnické — blatnicci, medické
— medicci, nmecké — nmecci, katolické — katolicci, mesl'-

vecké — mesrvecci atd.

2. h jest pídechem každému náslovnému a, e, z, o (= u)

o {== ou) v krajin od Brna na severovýchod po Byteš, od Byteše

na jihozápad pes Dalešice k Budjovicm : hale, hábech, handl,

Héva, he {= i), hiné, hiva, ho sóseda, hotekl, hodet, hóhor,

hóvodka atd.

Na Jaromská, Tebisku, Meziísku je pídech k jen

porznu v nkolika slovech: hocho, holica, hozeny, hól (úl);

sice jsou hlásky isté: abech, o sóseda, odeil, óroke, ohli atd.

Na Krumlovsku, Znojemsku a Budjovsku pisouvá se h

k náslovnému í^(^): hFst, Wd, htost, Wpa, Wžka, Wska (= líska).

h (ch) se vsouvá ve slov motchél, hroždi (skoro všude).

h se odsouvá : vzda, vizdat, bet, rané (hrany), ložek, dopak?

depak, dypak.*)

3. ch se mní v fc: vokliplé, — kvála (Budišov), v s\ sco

— scete — scel.

*) Šembera v „Základech dialektologie" na str. 43. uvádí z Hostími

tvary: grich, gresit m. hích, hešit. Tch ani v Hostími ani v celém okolí

nikde není, a tuším že nikdy nebylo. V tchto a pod. slovech není hlásky g

ani v náeí lašském na samém rozhraní ei polské.

14
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z, s, c.

1. z mkne v ž: kolomaž, kolomazník, stezka.

z se vsouvá: nahrazdit — náhrazda, ohrazdit — ohrazda.

z se odsouvá: ricadlo (zicadlo = zrcadlo).

2. s mkne v s : šahat, podošihnót (Rudikov), muset — muši,

musel (mošil) na Budjovsku.

s se mní v j ped sykavkou : proj za nás (na Budjovsku)
« se mní v c: plíct, myct (mésti), vyct, kract (Krumlovsko),

jaromrcké, v ch: chcípnót.

3. c se mkí v c: deke — dyky.

• ž, š, .
1. i mní se v 2: izavé (rezavý).

ž mní se porznu píed sykavkou vj : aj se vrátím (Radošov).

2. si je i v tomto podeí všude za . št\ mšan, šesti, vy-

jmouc dyšt (v. str. 208.)

3. ic bud se zeteln vyslovuje: koce (Budjovice, Št-
mchy), bud zní jako cc (c): koce, nebo pechází v ./c: kojce

(Radošov), vorajce (Hrozntín).

4. íh ped / mní se v Se. jeiek — jeišci (jiika pták),

kováíek — kovaíšci (ervená ploštice stromová).

j-

i náslovné mní se v ^ na Brnnsku, Ivanicku a Krumlovsku

jinde jen porznu: híva, hiné v. jit, jíme (Bystrc), hiná, hišerák

(krtonožka), hit, hiva v. jim, jiné, Jidáš (Vedrovice), híva, Hínošov,

hiné, liiskra, hiše (ješt), hidro — hidrata =: jádro (Zakany),

ikavec, ikre, išcerka v. jit, jisté, jiskra, jíme, jich, ji (dat.), jíva

(Rudikov).

Ve stedosloví j vyznívá zpravidla zeteln: bojijó se,

hrozijcj, pije — piovaté (pihy).

V Bystrci se vyslovuje pjdu, jinde pudu.

Spojka jestli zní: ešl' (Eudikov), hešl' (Hrozntín). Heše
na Krumlovsku = ješt.

j se mní všude v ve slov dáma.

P e s m y k

Žlica (žca) — Ižica, kotkavé — koktavý (Zbejšov), er-

chané — echraný (ib.), konólia — kolónia (ib.), hynti — hniti

(niti, Bystrc).



211

Skloování jmen podstatných.
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4. vobraz vobraze

5. vobrazo vobraze

6. vobrazo (vobrazi, vobraz') vobrazách (icli)

7. vobrazem vobrazama (inia).

1. Neživotná mají v genitiv jedn. astji a než u (o)

jako i v jiných náeích mor. (I. 18); slyšeti tu i: vod zadá,

vod peda (Vedrovice).

2. V lokále jedn. mkké kmeny neživotné mají na Brnnsku,

Ivanicku a Krumlovsku až po Byteš a Námš o (:== u):

v oho, v koso, v leso, na vobrazo, jinde ?', kteréžto se asto

pohlcuje: na stol', v kancelá', v les', na voz' atd. (v. str. 201).

Den má vedne.'

3. V dative mn. je na Meziisku 07», jinde pevládá
m (um).

4. V lokále mn. tvrdé kmeny mají ách n. ec/?, mkké ách

n. ich (= ích) : ptákách, sedlákách, stromech, domech ; chlapcách,

mužách, nožích, lesích.

5. V instrumentale mn. pevládá koncovka amo^ mkké
kmeny mají také ema, ima : hrncema, meima, lesima,

volima.

6. Soudce svým tvarem soci sklouje se jako správí dle

pídavných.

Vzor vokno sklouje se celkem jako v ostatních podeích
hanáckých: dat mn. oknám, lok. na devách, ideji na devech

;

genítiv mn. konívá se v é: vokné, kole, hnízdé.

4. Vzor pole;

Jedn. 1. pole Množ. póla

2. póla poli

B. pólo polám

6. pólo (poli, pol') polích

8. polem polima (ania).

Vzor znamení v3''jmouc instr. mu. ima a skrácené koncovky
sklouje se dle ei spisovné: zeli, do zeli, k zeli, v zeli. Jen
porznu vyskytují se tvary, v zelo, v kameni) a p.
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Jedn. 1. reba

2. rebe

3. reb (i)

4. rebo

5. rebo

6. reb (i)

7. rebó

5. Vzor ryba:

Množ. rebe

reb (rebé)

rebám

rebe

rebe

rebách

rebama

6. Vzor hosa:

Jedn. 1. hosa Množ. hoše

2. hos' hosé

3 hos' hosám

4. hoso hoše

5. hoso hoše

6. hos' hosách

7. hosó hosaraa (ima).

Jedn.

7. Vzor stodola.

1. stodola

2. stodole

3. stodoli (stodol')

4. stodolo

5. stodolo

6. stodoli (stodol')

7. stodolo

Dle tohoto vzoru skloují se všecka podstatná na la: jáhla,

škola, skala, trohla atd.

Vzor starosta má akk. jedn. roven genitivu: potkal sem

Procházke, Klime, Vávre, staroste, tate.

Jedn.

stodole

stodole

stodolám

stodole

stodole

stodolách

stodolama.

8 Vzor duše.
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Geuitiv ni 11. všech tchto vzor ženských koní se z pra-

vidla na é\ stodole, trohlé, jehle, hré, kure (kra:, Rozáré, do-

lin, rodiné, vrané, kacené, žene, svié, hospodeé, žabé, svarbé,

lampé, kravé, barvé, selké, tetké, roké, kavké, pisniké, švestké,

knižké, sviké, horké (ulika), stežké, nohé, koze, bizé, meze,

hosé, kosé, vose, kapse, slepice, lavice, vovcé, ružé, nušé, Marušé,

Kaé atd.

Na Brnénsku tchto tvar ješt není; na Ivanicku a Krum-
lovsku jsou již obecný, a vyskytují se jen nkteré genitivy pra-

videlné: bab, votypek.

Jinde obecný jsou jen tvary v e vyjmouc: „Kolik hodin?"

po rznu jen slyšet: drožek, písniek a p.

Vzor zem sklouje se jako na Brnnsku (str. 169).
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Tak sklouje se mimo jiné (korotev, pánev atd.) též krotev

(krov na steše).

V Bystrci jsou ješt tvary tišnovské : mrkvja, korotvja atd.

Kryv má ve všech ostatních pádech : krvi.

Dle vzoru hibe — hibjata skloují se také nkterá
neživotná na (e).

11. Vzor idre (jádro).

Jedn. 1. idre Množn. idrata

2. idrete idrat

3. idreti idratom

6, idreti idratech

7. idretem idratama.

Nominativ jedn. je také: jidre, hidre — idro, jidro, hidro,

ostatní pády jsou zpravidla dle idre: hidrete, hldrata atd.

Tak skloují se: koše, vohniše, strnišce, tržiše, brabiše

(mraveništ) a p.: na vohnišeti, brabenci só v brabišeti, po

všech tržišatech.

Porznu jen vyskytují se nkteré tvary na isko (dle vokno)

:

strnisko, žitnisko v. žitniše, vovesniše a p.

Hnízd n. hnízdo sklouje se též dle vzoru hibe: hnízdte,

na hnizdti, hnizdata.

Duál roce poídku se vyskytuje : roce mn bolele (Bystrc)

;

oby. roke — roké - rokám atd. — gen. a lok. rokó, noho (na

Budjovsku).

Skloováni jmen pídavných.

Jedn. 1. dobré — dobry, dobrá Množn. dobi, dobry

2. dobryho dobry dobrech

3. dobryrao dobry dobrém

4. dobryho — dobry dobro dobry

6. dobrým dobry dobrech

7. dobrém dobro dobréma.

Genitiv, dativ a lokal jedn. r. ž. je dohry, z bily hos', vod

uáhly a nenadálý smrti, hodný žen, v cisty a studeny vod,

jedny toze bohatý holce, k sedmy hodin, my malý eí.
Zvláštní je pád pedložkový na otázku kde?: bele sme na

krátký, na dlóhy, na široký, na bjchovsky, ve stíbrný (názyy

pozemk ve Vedrovicích a Mysliboicích).
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Pídavné pisvojovací od Brna po Znojmo a odtud po

Budjovice je uj -ova -ovo, jinde n -ova -ovo. Sklouje se celkem
dle vzoru dobré. Jako jinde tvoí se i tu taková possessiva i od

vlastních jmen adjektivnýcli: Hladku -ova -ovo, Pokornu, Novotnuj.

Komparativ má celkem pravidelné tvary hanácké : známé
— známjéši, modré — modéši, blízké — bližši, chode — chodši,

lehké — lehéši, hezké — hezéši, krátké — kratší. Sladké má
sladši i sladéši, svaté — svaféši, dobré — dobéši (= chutnjší,

sice lepši). Na Budjovsku nerozlišují k \ ped e: dívokéši,

lehkéši, grubskéši.

Skloování zájmen.

1. já me
2. mn, m nás

3. mn, m, mi nám
4. mn, m nás

6. mn, m nás

7. mnó nama.

Genitiv, dativ, akkusativ a lokal mé je v nkterých osadách

na západ od Tebíe, na p. v Štmchách, dativ mi na Budjovsku.

1. te

2. tebe, t sebe

3. tob, ti, ', t sob, si, s', se

4. tebe, t, ti, sebe, se, si, s'

6. tob sob
7. tebó sebó.

Dativ ti (), akk. té je na p. v Mysliboicích, Štmchách,
Radošov. ^

Dat. i akk. ti () ve Vedrovicích, Koví, Budišov, Rudi-

kov, Biskupicích.

Dat. té, akk. ' () na Ivanicku.

Dat. i akk. se je na Ivanicku a Krumlovsku
;
jinde vtšinou

dat. i akk. si (s').

1.
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Akk. m. jest ho i jé vedle sebe
;
pedložkový akk. je zpra-

vidla é. Nkde je ^o pro životné, jé pro neživotné (Jaromice).

Akk. str. r. jest vtšinou je, nkde je ho pro mužs. i sted, rod

(Biskupice, Hrozntín). Akk. mn, jich vedle je na Krumlovská.

V Biskupicích jest lok. /íow, v Dešov: za o = nho.

Jejich sklouje se, jakož i jinde : jejichho, jejichmo atd.

Mnj — md — mu sklouje se celkem dle dobré -á -y.

1.
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Toliž = tolik (Jarorarice, Budjovsko).

V.šecek — všecka — Kšecko má astéji skloování zájmenu é

nežli složené : všeho, všemo, všech atd. Nom. pl. je : všeci n. všici.

asování.

asováni tohoto podrei neliši se hrnb od ostatnich pod-

ei hanáckých. Zvláštností jeho jest a) že piechodník má velmi

po skrovnu; zná jich jen nkolik ve smyslu zpsobovém a a-
sovém: sea, stoja, leza, klea, stávaja, lihaja, nepimiaia: Ten

lovk žije nepimiaja jak hovado, h) že ve stedním rod u/ivá

piestí inného o tvaru neuritém: je tam zmrzlo, už je dost

namoklo, peložila sem, bélo to (= tu, v pokoji) vechládlo, c)

že má zvláštní neurité piestí trpné v neosobní vazb trpné:

Už je zaplatino - pivo je zaplatny, už máme vemlátino —
žito je vemlátny, je psáno — psáni je napsaný, dež jo i krávu)

prodáváno, je zamraino — nebe je zamraeny, je zamiuo,

už bélo pojedyno atd.

I. tída.

Vest (vect: Štmchy, Dešov) — védo — vedó, vedyno,

íst — to — ti — petyno, kvyst — kvto vodkvtlé,

zamést — zame (zame) — zametyno — zametat, plést (plict:

Štmchy, Uešov) — pletyno, píst — pedo — pidl — ped
— pedyno, krást (zde onde: kract;, nést zanesino (zanešinoj

— vodnešené, lézt, vézt — vodvezino — vodvežené, pást —
napasino — napasené, tist — tisl — tes votešené, zibst

(zábst) — zabe — ziblo — voziblé (ob. voznobené), péct (pyct)

— peo — ope — opeené — napeino, moct — mužo —
pomož, tlóct — tloo — potloino, íct, síct — poseino, týct,

vlict (vlecti, rožit — rožo — rožó — roži — rožel — rožito>

zapnót — zapnoté, vzít — véno — veneš — venó — ve —
vete (v. vemo, vezmo) — vzal, vžito — zaít — zaal — za-

ito, otit — oal (otl) — otito, žit žno — žal - požito, tít

— ti — tite — tel -— otety, mít — omrlé, za\ it — za-

vete, mlet — melo — zemlino, pohit (= pozíti) puhíu —
pohi — pohel — poheté, kret — krejo — zakré zakrél

— zakreto, met — raejo orné — omel — unieté — ometo,

— lit — lijo — nali nalil — nalito, vit — vijo — zvi — vil

— zvito, plet — plejo — plel — plete, plot — plojo — plol

— plote.
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Za cist užívá se obyejné slovesa ikat. Hnísti je neznámo,

užívá se za n sloves : válet (tsto), tlait (boty), makat (šaty).

Podobn neznámo jest másti; íká se: plíst nkoho. — Za

,,najmót dlníka" íká se „zjednat si". V Radošov neužívají

slovesa otit, nýbrž toliko oseknót. Sloveso kouti tvarem kovat

pestupuje do V. tídy: kovám — kove — koval. Za douti

íká se démat.

Na Krumlovsku slyšeti infin. moce (moci) : Až nebodo moce

dlat.

II. tída.

Minót — mino — minol — minoté.

Tisknót — tiskno — tiskni — tisknite — tiskl — tisk-

noté. — Ani se nehl.

III. tída.

Omet — omim, omijó — omjé.

Trpt— vetrpino, chcet (chcit) — chco (sco) — chce — chcet.

Hledti pestupuje tvarem hlidat do V. tídy: Co hlidáš?

Nehlidé! Hlidal sem.
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3. Vzor hit seslabuje v indik S y i: hijo, vokijo, smijo

se; imperativ: zehfi se, pé ino to, vokié, nesmi se; píestí

inné: hiil, vokii, smil se.

4. Vzor tesat má tvary pravidelné: tešo, kolibo, kopo,

viio, ešo atd.

Sloveso klouzati se má tvar klóhat se.

VI. tída.

Kopovat — kopojo — kopojó — kopoj — kopoval — ko-

pováno — kopované.

Slovesa bezpííznaká.

1. Dat — dám — daji — dé — dáno — dané.

2. Vdt — vim — vijó — povz — povdino.

Onikajíce íkaji vdi (Budjovsko), vi — vidte, ved —
vedte, vede — vjte (Krumlovsko, Mysliboice), vida (Jaro-

mictí).

3. jest (zde onde hest) — jim — jijó — jez — sndyno
— sndené.

4. bet:

so (sem) néso (nésem) bed — bedte

ses neseš bel

je néni (nén)

sme nesme

ste neste

só nésó.

Tvar sem slyšeti porznu na Meziisku, mén v Dešov.

V otázkách užívá se v 2. os. mn. tvaru sete: Sete doma?

Sete tam? Nesete nemocné?

Tak mluví se i jinde na západní Morav, jmenovité i na

Ždársku (na p. v Bohdalov), kdež záporný tvar zní nejsete.

Zde onde íkají bujdo za budo: bujdo psát (NámšÉ).

Píslovce.

Tudle, tudletky, tudletkym, támle, semka, tadytky, ta-

dytkom, vocadky, tanilen, tamlek, votátok (odtud), dol, pod dom,

venko, venka, venky.
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Vilí (Bystrc), nicky — 'kom — nynkom — nynkym —
nyky — neniky — nykym, vonegdá — vondyno, dotavád,

posavad, prvý, tepráv (Jaromnce\ putum — putym — poto-

mek, deke, kvieró.

Ten až ml stracho ! (= teprv). Mezi nimi blají se bu-

dovy ha jednotlivé, ha ve vesniku shluklé (Fr. Stráneka),

bárci, pozticha, lale ! (= hle !), han (ano), nešt, také, jesli - esli —
jesl' — esl' — hesl' — hešl', e — he (= i).

Korapai-ativ píslovcí má koncovku ijá n. ijác: špatnijá,

sladijá, pobožnijá, teplijá, chladnijá, pknijá, škaredijá, pozdijá,

kratijá, zimnijá — nebo: teplijác, zimnijác, pozdijác atd.

Poínajíc od Biskupic, Jaromíc a Tebíe na západ

koní se komparativ píslovcí na e/c: pknjc, teplejc, dulejc,

na hoejc, chladnjc, hlóbjc; — v Radošov: teplejic, tmjic,

lacinjic.

Bád má komparativ: réši.

Vo chodech serotkách a vo andlo.

Bela vdova toze chodobná; dti mjela jako smeti, ale ve

všem jiným nedostatko dost. Bela dobrá matka, starala vo svy

dti, jak jen mohla, do ópado pracovala, abe je veživila, ale což,

dež to pece jen malé kósek chleba bélo, co vedlala, na tolik

zobu. Trápila se nad tém, kradla, až olehla a tžko se rozstonala.

Dež se ož bližela k poslední hodince, poslal k ' Panbu andla,

abe došo jeji do nebe vodvedl Dež andl k její posteli pistópil

a plaici serotke vokolo ni stát vidl, bélo mo jich lito a vrátl

se do nebe proset votce nebeskyho, abe nechal ješe tém serotkom

matko na živ. Dež ped votce nebeskyho vstópil a prosbo svó

mo pednesl, votec nebeské ekl mo: „Vra se na zem, potop se

do mora a dones mje ze dna moskyho kamen."

Andl vrátl se na zem, pohróžel se do mora, vzal velké

kamen a k votco nebeskymo se s ém vrátl. Votec nebeské

kamen vzal, jako kósek chleba v pólo rozlomil, a bélo v nm
plno drobókéch zvíátek. „Hle", ekl andlovi, „jako na sta

žije to v tem kameni rozlinéch drobnéch zvíátek a nedám jim

zahenót, tak e nezhenó serote na zemi". Dež to povdl, votec

nebeské kamen složel jako spíš bel, dal jé andlovi a poroel mo,
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abe jé donesl zas do moía. Za pokoto. že mjel tak slabo dvro
k votci nebeskymo, kázal nio ti léta na zemi pobet a lidem

slóžet.

Sel tedy andél zas na zem a vstópil do složbe o pána, keré

mjel hrozny bohatstvo. Au' žene nemjel, au' dti, ani píitelicka

;

a taky si jich nežádal. Na pomeslel, to se mo stalo, kam se

mo zachtlo, tam jel, každá vula se mo veplnla; ale dobryho

žádnymo neodlal au' za mak. Na lidi bel zlé, a neádi o nho
ani za drahý penize složil'. Ale andl ml andlsko trplivost,

a pán si jé brzo voblibil a kam se hnol, bral jé všade s sebó.

Jedno vebral se pán na lov, andl s ém. PiišP do velkyho

lesa, a tam pán, dež honél srno, hloboko do lesa zablódél a cesto

zpátke najit nemohl; andl bel mo všade po boko. Noc je pe-
padla, a ponéprv ve svým živobeti pán spal na holý zemi. Ale

víc než to, hlad jé trápil, a všade posto, a' plaóške vidt ne-

belo. Jak rád be bel za vdk vzal néeréšim kóskem chleba,

debe ho bélo. Hladové, onavené ráno stal, a zas na cesto se

vedál". Drohé den naši' ož ledakde planóško, erstvé pramen,

ernó maleno, ale na stopo lovka nepišl'.

Pán klel a zas plakal a hoboval, ale andl jen ho tš'l a

mo domlóval, abe dvoval v Pánaboha, ten jediné že jim po-

moct muže. Ale pán na Pánaboha málo dbal. Tak blódil' moc

dni v tem les' a živil' se jenom koinkama, lesnim ovocem,

a ešl' nkde veverko pán zasteFl, že s' jo opekl'. Ale na tem

nebelo dost. Jednoho dne pepadl' je v noc' zbojnic', a dež viél'

na pánovi pkné šat, do istá ho vo všecko vobrál', baješe ho

sbil'. Debe nebelo andla, nebel be pán an' stal, ale andl mo
rané zahojel.

„Ach snad tade v tem les' zahenem", naíkal pán.

„Jen te mjé, pane, dvro v Pánabohoha, jen von nám

muže pomoct !" ekl andl.

„Ach co se bode Pánbu vo nás starat!" zabroel pán.

„Dež se e te, pane, vo nho nestaráš, von se pec vo tebe

stará, a debe se nestaral, bél' bechme tade zahenól'."

„No a nezahenem? Det nemáme an' šatu, a' 'c, ém
bechme se zachránil'", pravil pán.

„Stau, pane, a pudem toto stežkó, dófám v Pánaboha, že

dojdem k dobrém lidem."
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..No až se zase dom vrátime. vodslóžim se ti dobe za tvó

složbo", pravil pán andlovi, ale andl zavrtl hlavo, že žádno

vodméno nežádá. Cestiko tó prišl' vskotko z lesa ven a do

dedinke, kde pebévál' dobiji, ale toze chodí Tdi. Na stráních,

na pianech polích, motekó jen pokopanéch, špatný jen rostlo

ž'to a voves. Kósek chleba jen jako popel šedyho a trocho mlíka

keselyho dostál' pocestní, ale z opímnyho srdca jim bélo dáno;

pánovi nedražší jídla, co na stol' míval, tak nechotnale, jak ten

erné chlíb A nejen vo clilíb se s nmá rozdlil', ale e šate jim

dál', dež slešél', že só vo šate volópe' vod zbojníku. Pán, dež

vidl, jak ti chodí Tdi rádi jím pomáhají a vo poslední sósto

s neznáméma se dlijó, rozpomenol se, že, tebas bel bohaté,

nikdá Tdem nepomohl, e ominl s' v docho, až se dom vrátí, že

bode lepší dlat, než spíš dlával. Andl znal raešlenke jeho a tšel

se z toho, že se pán nad sebó rozpomenol a jina dlat s' ominl.
Dež se o dobrech tch Tdi poselníl' a s' vodpoínól',

andl vedl pána svyho dom. Tetího dne píšl' zase do ddin.
Andl vedl pána k néposledéši malý chalópce. a podíval' se

vokynkem do sekií'ce. Modlilo se tam v chody sekce šest

dti za svó maminko a prosel' Pánabolia, abe je nevopóšel.

„Vidíš, pane, to só serotc', nemají matke ani votce, jen

votce nebeskyho." A dež k msto picházel', andl se zastavil:

,,'kom dí jož, pane, sám dom, já jož s tebó bet nemužo, nebo
ti roke mínole, co ti shižím, a 'kom se mosím vrátt k votco

nebeskymo, Dófé v Pánaboha a pomesl' dobrém na te serotke

abe s' e Pánbu jedno na tebe dobrém zpomjel. Dež to povdl,
zmizel. Pohnoté vodešel pán do mjesta, a co s' ominl, to e ve-

konal; všecko nádhero zanechal a stal se pívtivém, milo-

srdném votcem šesti serotku.

Rudikov. Pepsala si. Jos. Šastná.

Mluva msta Tebíe podstatn se liší od podeí osad

okolních, majíc do sebe ráz obecné eštiny.

Samohlásky.

1. a se pehlasuje: do kopce, do koše, od zet, od uitele,

potkal komínáe, rže, duše. Po c v nominative jmen rodu

ženského drží se tvary nepehlasované vedle pehlasovaných :

žlica, epica, palíca; tak i kaša.
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2. é, ie vtšinou se krátí: dešt, mno, pero, kleše, nést,

lézt v. chliv, mliko, prstýnek, kamynek, putynka. V koncovkách

adjektivných mní se v j/ : dobryho, dobrymu, po pátý, pl šestý.

imperativn mní se v i: sednite, kleknime, zavité.

3. i má ve všech slabikách zvuk istý: lid, kivej, sirotek,

žid, nosit, vait atd;

í se krátí skoro ve všech slabikách kmenových a ohýba-

cích: dilo, bilej, písmo, zajíc, mit, dít, zapírat, nosívat, uhli^

hovzí, duší, kosti, rži (instr: sg. a gen. pl.), nosím, chodíme,

chlista, kli, v zim, cisa, šipek, ítat, rohlík, žebík, košíek.

V ej mní se jen ve slovech: vozejk, nožejk, cejn, cejtit.

Za mor. psíek je tu . pejsek.

4. y je isté: ryby, pysky. Jen slovesa myt, kryt, ryt

mní y Y e \ indikativ: meju, kreju, rej;

ý se mní v ej: bejk, peicha, pastej, vejmluva, mejlit se,

dobrejch.

B. o se mní v m ve slovech: kže, kzle, stj, v. neboj se.

6. u má zvuk istý: budu, hubu, kup cukru;

11 se mní v ou: dlouho, kout, za stodolou, vedou, žaloudek,

« a 01/ v ohýbacích koncovkách jmenných pehlasuje se v i

(í se krátí) : rži, duši, za peci, naši stodolu, za naši stodolou.

Po c drží se w, ou: palicu — palicou, epicu - epicou.

7. « se krátí: dvr, stul, rže, sousedu.

8. aj drží se ve slovech: kraj, hajnej

;

ej pehlasované i pvodní se nemní : zavolej, pej, nasej,

nejlepší;

ý ^ yj se mní y i, y: pí, bi, uši, uži, umy, zakry.

9. Zvláštní délky jsou: zeli, pivo, Bože, na hóe.

Souhlásky.

1. I jest jedno, stední. Substantiva na el a la kolísají

mezi skloováním tvrdým a mkkým : uitel — uitele i uitela,

do popele, v popeli, do školy i do škole, ve škole, dv školy

i škole.

2. d se mní ve zvláštní, ne píliš zetelné ?• ve slovech

:

gro, gre, gry (kdo, kde, kdy) a p.
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3. Pídech v je pravidelný : vokno, voko, voves, vobhnoiit.

Pídechu h není: abych, udlal ouvod, oul.

4. st nemkne v s. host, chytrost, ale: ni, štvrt;

, f imperativn se nemní : nechote, zapla — zaplate -,a nemní se v c a 2 v iterativech V. tídy (jako

okolním podeí): kátt, uklidt, vychádi.

5. š nemní se v st mšan, nešesti, šedrej.
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tvoí jej od nominativu mn. : klucima, vojácima, vtácima, hošima.

Po jiných souhláskách má koncovku ama: holubama, prutama.

Pítel má v množn. ísle : 1. pátele, 2. pátel, 3. pátelm,
6. pátelích, 7. pátelíma.

Jedn.
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1. osoba jedli, a 3. mn. : vedu — vedou, piju — pijou, ležim

— ležijou, chodim — chodijou, vim — vijou, jim — jijou, volám

— volaji, dam — daji.

Pechodníky jsou jen: stoje, leže, klee, sed (i: v stoje,

v leže atd.)

Píestí innékmen zavených I odsouvá : pad, sed, útek, snd.

sem byd

ses byte
je bydme
sme bejt.

ste

sou

Podobn i mluva msta Velkého Meziíí jest podstatn

obecná e eská a liší se od tebiské jen málo ím.

1. a se nepehlasuje: do kopca, do kosa, od uitela, duša,

ruža, palica.

2. yj imperativn mní se v ej; umj, zakrej, rejte.

3. Akkusativ mn. odlišuje se od nominativu: tí naši malí

kluci — ty naše malý kluky. lustrum, mn. koní se zpravidla

na n,ma: klukama, košama, nožama.

4. Zájmeno ten má v množném ísle: 1. ti -ty -ty, 2. tejch,

3. tejm, 4. ty, 6 tejch, 7. tejma.

5. Pídavné pisvojovací má tvary : uj -ova -ovo : souseduj

— sousedova — sousedovo.

6. Sloveso bejt má v 1. os, jedn. su.

7. Pechodníky jsou tytéž jako v Tebíi, ale a se v nich

nepehlasuje: sea, leza, stoja, klea.

Ostatek je všechno jako v Tebíi.

XII. Kunštát.

Hranice: Kuninov, Bedichov, Cernovice, Tasovice,

Hodonín, Kunštát, Rudka, Sulikov, Vránová A), Lazinov, Skrhov,

Skíb, Bradleny, Bohounov, Ustup, Crhov, Louka, Broví, Ko-

roužné, Kobylnice, Kozlov, Rožná, Moravec, Pykarec, Radkov,

Libochov, Mezihoí, Litava, Husle, Manová, Doubravník, Sejek,

Nedvdice, Štpánov, Cernovice.

15*
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Hranice tohoto podeí nelze vymeziti až do poslední vsi.

Na hranicích jeví se pechody k podeím sousedním, že ne-

snadno stanoviti, kam tu onu osadu pipoísti. Kížanov se svým

pozadím snad lze už poítati k Meziísku, a se tam toliko

koncové m a ^ mní v o a e": budo, hubo, ryb, pyské, té hrušk

;

zdá se však, že odlišení toto od podeí meziisko-tebiského

vzniklo teprve dobou novjší. Ci a si zaméiiuje se tam posud

v ce a se: cebula, cegán, sela, selnica, serk.

Osady Olší a Drahonín u Doubravníka kloní se již k pod-

eí tišovskému: pru vdfi.

V Bohouov jest mnoho pisthovalcv, od Svojanova; ti

pak mluví podeím tamjší krajiny : dobrej lovk, dej, za našou

stodolou.

V Louce na Kunštátsku starší lidé mluví jako v Prose-

tín, mladší už vyslovují ov, ej.

Zajímavá je v této krajin osada Vránová. Západní její

polovice, .30 ísel, patila pod íáru i pod panství do Letovic, vý-

chodní do Ketína. A do školy všecky dti chodily do Ketína,

pece e osady byla rozdlena na ketskou a letovskou a vy-

rovnává se v obou polovicích v ketskou teprve v nynjším

mladším pokolení. Ve východní polovici je jedno I jako v západní,

ale v této znan tvrdší, zvlášt ped a, o, o, 6 a na konci slov.

Tam mluví se: budu, buk, hubu, zde: bodó, bok, hobó. Naketské
stran: v om, v om, v našom, na letovské: v em, v nm,
v našem. Tam: ryby, pysky, plevy se chytly, zima, zde: rébé,

pésk, plev se chétl, zéma. K témuž podeí jako západní

polovice Vránové patí také osady: Jasenov, Zabludov, Skrhov,

Vlkov, Meziísko. Ée tchto osad proti ketské a vlastní

letovské nazývají „prostední".

Samohlásky.

a, á.

1. a je krátké proti eskému d celkem v týchž slovecii

jako v ostatních podeích moravských : jáma, skala, vraná, raná,

klada, lávka, práh, bláto, radlo atd.

Dlouhé jest ve slov pára.

Jména s dlouhým a: brána, pára, sláma a p. podržují d ve

všech pádech; jen kráva krátí d v dative mn.: kravám, jako

všude na Morav.
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2. Dlouží se a týchž kmen mkkých, odsuje-li se koncové

a (. «): bá, kán (v. baa, kana), — tak i: chýž (Kose).

Dlouží se a v píslovcích : ledvá, sotva, nihdá, tehda, posad,

posavad, támle, vera.

3. Krátí se á v jednoslabinjxh infinitivech kmenv ote-

vrenjxh: dat, brat, spát, lhát atd.

4. Koncové a trvá celkem nepehlasováno : lavica, duša,

muža, póla. Zde onde slyšeti nkterý tvar pehlasovaný: u otce

(v. u kíža atd. Prosetín), naše babika (dosti asto).

5. Uvnit slova pechází á y i a) v zdrobnlých slovech

na 'tko: hósítko, kuítko atd., h) ve kmenech sloves: zíbst,

huvíznót, tíhnót — tíhli pry, c) v infinitive a píestích sloves

:

píst — pídi, tíst votís se, hít — híl, pít — píl, vokít
— vokíl, smít se — smíl se.

6. a, á se seslabuje v e: popáset — popásím (Rožná), v i:

klícek, v o: pomohat, zmohá se, posovád

e, é; , ie.

1. e se nedlouzí v infinitivech tchto kmen zavených:

vest, vézt, plést, lézt, jezt, v. týct, pýct, kvýst.

2. e se dlouží v substantivní koncovce teJ, je-li pedchozí

slabika krátká: uitel, pytel, postel; ale: pítel.

e se dlouží v píslovci: tédi (tehd}^), tédivá.

3. e se mní v ý ve slovech: krýv, stýblo, dýš — dýša
(v. deša), drýv, mýno, pýro, šísté, sídmé, prstýnek, dýnko, pu-

týnka atd., 6) ve tvarech adjektivních: dobrýho, dobrýmu,

o dobrým.

4. e se sesiluje v e: zametat, zámt.

5. é {ie) se úží v ^: chlíb, chlív, mlíko, lík atd.

6. e Sf^ seslabuje v t a) v imperative: sednite, kleknite, h)

porznu v lokále: na pdi.
^' tvrdne v slabice né'. nkdo, nco, a ve tvarech zájmen

tm: tch, tem, téma.

i, i.

1, Po retnicích zní / stejn jako y.

2. V slabikách li., í% zi\ si, ci, ži, Ši, i jest i isté : lid,

peina, zima, sila, cibula, žito, šidit, isté, svaina.
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Jen v infinitive sloves IV. tídy mní se zde onde i \ e:

nosét, vozét, pálét. vat, slóžt atd. Pícestí: nosél, vozél, toél

(Bradleny).

V píestí . mn. ísla rod se vtšinou nerozlišuje': chlapci

bhali, dvata bhali; jenom na Bystiku: dvata bhale,

krávy se pásle.

3. V slabikách li, í, z/, si, cí, zi, si, í zstává í celkem

isté: líto, listí, tíska, stíkat, císa, vyšívat, užívat, ítat atd.

Pravideln pezvukuje se a) si \ sé y pípon in místních jmen:

Karasén, Milasén, Jersén,*) b) sí a zi v genitiv mn. : huse,

koze, meze, c) porznu : v zem, vozék, psék (ale •• nožík, stehlík,

atd.), po éku (Stítež), ém (Bradleny).

4. i se krátí v týchž slovech jako jinde na Morav: hlína,

lipa, mísa, sila, žila, sníh, dít. Krom toho: kída, povídat, na-

}ikat, zabíjet — zabíjím, popíjet — popíjím.

5. i se dlouží ve slovech: tí, štyí, všecí (v rod m.), jích,

jím, jímá (Kunštát). pivo, kižák, kížuju, klínuju.

1. ?/ zní vtšinou ist: ryby, pysky, hrušky; jenom v pí-

tomném ase sloves myt, skryt, ryt mní se .?/ v e: meju,

kreju, rej.

V Bedichov a Kuninov a s druhé strany v Kižanov
a v okolí mní se koncové y v é: ryb, raké, mé. V Sejku
každé y vyznívá hodn v e: Tak si povidalé t matké.

2. ý mní se v é: sékora, meto, sépka, mlén, ré, motel,

stréc, bévára, pokrévám, dobrech, dobrém, dobréma atd. Místy:

bél — byl (Buková).

o.

1. o zní ist: kopec, stodola, vokno.

2. o se dlouží v v v slovech: stn (Ketín) — stn
(Rožná), ve, chrmat a v íslovce vsmé.

3. o se mní v n v slabice ov sloves VI. tídy: kupuvat,

vytahuvat, dkuvat.

*1 Ve Zvoli: Karasejn atd.
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n, ú.

1. v zní vtšinou ist: budu, hubu, muchu.

V Bedichov a Kuninov a s druhé strany v Križanov
a v okolí koncové u mní se v o: budo, mucho, hubo. V Kun-
inov tak vyslovoval muž 501etý (r. 1883), žena 45letá však

už: budu, muchu, hubu.

2. u se dlouží v píslovcích: tuze, tule (tuhle).

3. u se pehlasuje ve slov bich a ve vokatitv^ : kovái,

Tomáši! Ostatek trvá: epicu, našu dušu.

4. u se seslabuje v y: hlyboké, nabydu, by.

5. ú se mní v o: tróba, za našó stodolo, k zelo, v zelo,

kosó, jedno ranó, nesó.

V Bukové ó se málo dlouží a zní skoro jako ou.

.
1. fi se vyslovuje zdlouha a) ve kmenech: kzle, kža,

mžu, hnj, stl atd.; h) v genitív mn. a v pídavném jmén
pisvojovacím : u Jakub, chlapec Jakub.

V Doubravníku se krátí: kzle, kuža atd.

2. f( se krátí ve slovech: pudu, puit (pjiti),

ia, io, au, aj, ej, ij, yj.

1. Dvojhláska ia vyskytuje se po retnicích a) ve slov

pjatro, b) ve vzoru holoub: holóbjata, híbjata, pópjata, c) ve

vzoru mrkev: korotvja (v. korotev), hóžvja.

2. Dvojhláska ió vyskytuje se po retnicích a) ve vzoru

mrkev: mrkvjó, dratvjó, cirkvjó; tak i zemjó; h) ve vzoru zna-

mení: v Brtovjó, na krejistvjó, v procestvjó.

3. Za východomoravské pauk je tu všude pabók, za pauz:

pavza, pabza (Buková), póza (Bedichov).

4. aj se nepehlasuje ve slovech : kraj, hajné. Sice koncové

aj se pehlasuje v ej a pechází jako pvodní ej y é: dé, kréí,

zavolé, hé, pé, nalé, vece, nelepší.

5. ij se mní v i: pí, bi — bite; po ž a š y í: uží, uší-

6. yj pechází v é: um, zakré, v. zakry (Buková).
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Zvláštní dloužení.

al, el, U v píestí inném se prodlužuje: povídal, dál,

sedel, béžél, mlátil.

Souhlásky.

Spodobování souhlásek.

1. Skupenina sh mní se u výslovnosti v sch: schon,

schánt, schorel.

2. Na konci slova hláska jasná zní velmi jemné, s pa-

zvukem samohlásky t: zu^, had, sniA, ve, chlíc, kíž, Crhov.

1, r, .
1. / se odsouvá a) v píestí inném kmen zavených:

spad, ved, nes, jed, sed, plet. V osadách od jiných podeí
sousedních vyskytují se v ei tvary neelidované a elidované

vedle sebe (Bra dleny, Vránová, Bedichov, Nedvdice, Doubrav-

nik, Sejek); b) v píestí inném slovesa dlat: dál — dála,

hudál, rozdál, i: dál; c) ve slovech: myná, žica, žika.

I (el) mní se v e ve slovese meet — me — meí, v la

vo slov sluza, v m ped b ve slovech: vemblód, Vambeice

(= Albeice), Špimberk, v n ve slov konava.

2. r se mní v I ve slovech : falá, lichtá, léstík, Kadlík,

kadlátky a j.

r se mní v er ve slov chaterné (Pykarec).

3. tvrdne ve slovech: dvírca, poád a ve slovese udeit

od Ketína po Kunštát. V osadách: Rosei, Petrov, Sulikové,

Rosice, Ústupe, Knéžovsi a od této áry na západ již se vy-

slovuje udeit.

n, .
1. n mkne v w ve slovech : kame, plamen, jemen, ke-

me, den — ve dne, — kovárna, pekárna, klna a p.

2. tvrdne v n v pedpon n: nehdo, nehdy.

?í se mní v j v koncovkách vvi a nina: Hodojín, Dra-

hojín, Domajín, Róbajín, sekajna n. sekajina.

H vsouvá se v slabiku me: mnica, mnt, mnch, smnje

se, kromn.

3. n se mní v m ped b ve slovech: hamba, homba.

4. nn se rozlišuje v clu ve slov padna (Prosetínj.
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(I, ; t, .

1. d mkne ve slov pía (Kretín).

d nemkne v píslovcích: vodkud, dokád, dokavad, naped
a p.; tvrdne ve slov ted (Kretín);

d se mní v r ve slov svarba, svarebníci, v z ve slov

pobízka

;

d se odsouvá ve slov poá

;

d se vsouvá ve slov zdralé.

2. V imperative místy tvrdne: pod — pote, pojed —
pojedte, byd — bydte (Kretín), jinde vtšinou: pod, pojed atd.;

se mní v j v místním jmén Nedvjice.

3. t mkne porftznu ve vzoru kost v osadách od jiných

podeí pohraniních : kost v. hnit, zlost, spravedlnost atd.

(Vránová, Lazinov, Bradleny), kost, dost, zlost a p. (Buková,

Sjek, Štpánov, ernovice). V Bedichov a Ketín nemkne
jen ve slov hnit, v Kunštáté a v okolí nemkne vbec: milost,

zlost, mast.

4. f tvrdne v píslovcích : dyt, at, nechat — nechatsi

(Rose).

V imperative f trvá v osadách pohraniních : vrat — vratte,

mlat — mlatte, plat — platte (Lazinoy, Bradleny, Bedichov);

v Ketín: mlat — mlatte, plat — platte, v Prosetín: záplat —
zaplatte v. neutrat, v ernovicích, v Doubravniku: vrac —
vracte, zapla — zaplate.

V imperativní koncovce sf tvrdne f v Kunštát a v okolí:

pust, namast.

Ve slovese chtt mní se f v c na Bystiku : scet — scu

— scél.

5. dj a tj mní se v z a c v píestícli sloves IV. tídy a

v iterativech sloves IV. tídy: vyhozené, pevrácené, kácet,

vyplácet, vyházet; jen v Doubravniku a v okolí: kátét,

hádt atd.

6. st abstraktních substantiv vzoru kost mní se v instru-

mentale jedn. místy v š: zlošó, chytrošó (Vránová), podobn
stj v indikativ a imperative slovesa chystat: chyšu, na-

chyši (Vránová).
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7. Ve slovech tlusté, tlait, tlóct mní se t v k v osadách

pohraniních (Doubravník, Buková, Cernovice); v Kunštát a

v okolí trvá nezmnno.

b, p; m; v, f.

1, p se mní u v ve slov vták.

2. v se mní v 6 ve slovech: zbíhat (zdvihati), pabók =
pabuinár, pabuina;

v je pídechem každému náslovnému o: voko, voves, vod

nás, vo nm, volovo.

m se mní v n ped souhláskami neretnj-mí: kan deš?

tan sem byl.

g, k; h, ch.

1. g se vsouvá ve slovese rozglósknót — rozglóskat (roz-

lousknouti).

g se stídá s h : nehdo, nihde, hdesi (Rose), hdo, nehdo,

nigdá (Ketín), gdo, nkdo, nigde (Buková).

2. k se mní v ch ve slovech: kochtat — kochce, kochtavé.

skj ck mní se ped í v se, {c)c: moravské — moravscí,

znojemské — znojemscí, rosecké (Rose) — rosecí, rosické

(Rosika) — rosicí, bystické — bystící.

k se vysouvá ve slovech: dopak, depak a p, tolí.

3. h jest pídechem náslovnému a, e, i, v, ó {= ú): hale,

hano, haž, handl, hadvent, ha (= a), habych, heptiška, hiné,

Himramov, híva, hírský leny (na sv. Jií seté), hindy v. jindy,

him v. jím, nahím se v. najím se, huši, humí, huitél, humít,

hukrad, nehumévé, hól, hóvod, hóroky.

Ale skoro ve všech osadách — nkde více, jinde mén —
slyšeti náslovné ty hlásky bez pídechu vedle pídechu /».

V Doubravníku, v Bukové a v Cernovicích a jest bez pídechu,

u a o jen ve slovech hucho, hulica, huzený, hól, hózké;

h se pisouvá k w ve slovech: hnízké, hnit, hnétek (ný^tek).

h se odsouvá ve slovech: mot, bet, vzda, vízdat, nazlas.

Z^ O^ \j ^ a^ S^ Kj*

1. 2 se méní v :• ve slovech: žlátenica, kolomaž, sázené.

2. s se odsouvá ve slov krz.
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3. š nemní se ani v tomto podeí v if: mnšan, ne-

šestí, šep, šasné.

j.

j se mní v h ve slov Prostihov, v ve slovech: ama,
damcovat (vyhrabovati krtiince);

j se vysouvá ve slovech: du, pudu, puím, enom, eše v.

ješe, juž, jeslí v. esli.

Pesmy k.

Mochorvka = rauchomrka (Vránová), probíslo.

Skloování jmen podstatných rodu mužského.

1. Dativ jedn. vedle astjšího ovi mívá koncovku m : svýmu

bratru, k mistru.

2. Akkusativ mn. setu všude pesn odlišuje od nominativu:

Chytal vtáky, pome na raky, dti si hrajó na vojáky.

3. Dativ mu. koní se všude na om : holubom, koom, hosom,

penzom, vobrazom.

4. Instrumental mn. koní se zpravidla na nma : holubama,

stromama, vobrazama, piátelama, koama (v. koníma, kouma).

V Doubravníku a v nejbližším okolí (Sejku) vyznívá instru-

mental mn. vbec astji naami než na ama: bratrami, jablkami,

sestrami, kravami, stodolami, telatami, námi atd, v. koníma, volma.

5. Lokal mn. koní se zpravidla na. dch: stromách, jabkách

žebrákách, kopcách v. na konch.

6. Mkké kmeny mají ve vokativé a v lokále jedn.'': píteli,

kovái, muži, manželi, andlí (v. andle Boží), — na koni,

v koši, ve vohni.

7. Koen má starý genitiv mn. v úsloví: dveí só voteveny

do koe.
8. Podstatná na 2 a s skloují se dle mkkých: v lesí, na vozí,

v jednom kusí, nom. mn. : lese, voze, kuse. Místy vyškytá se

skloování dle tvrdých kmen: na vobrazu (v. na vozi, v lesí);

vozy, vobrazy (Ketín, Rose, Prosetín).

Skloování podstatných rodu stedního

je celkem po moravsku pravidelné.

1. Vzor pole má v dative: poJu, v lokále: na poli.
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2. Vzor stavení má v dative a lokále jedn. tvary pehlaso-

vané vedle uepehlasovanýcli : k zelí, v zelí v. k zelo, v zelo,

na Poíó, k rolo, v stavení, v obilí, v psaó.

3. Lokal mn. koní se nejastéji na ách, ale i na ech a ích

:

ve voknách — ve voknech, v zelích, na pólech, v psaních ; vzor

híb má jen ech.

4. Hnízdo má v genitivé mn. : hnízdé.

Skloováni podstatných rodu ženského.

1. Lóka má v mn. ísle luka.

2. Vzor koza kolísá se mezi vzorem ryba a rža: gen. jedn.

a nom. mn. kozy i koze, dat. a lok. jedn. kozi. Podobn vzor

stodola : do stodoly, do školy v. do stodole, do škole, ve stodole,

ve školí, v truhli, do jehle.

3. Genitiv mn. vzor koza a rža koní se na e, éch, í:

huse, koze, rže, svíce — huséch, kozéch, ržéch, svícéch — husí

kozí, rží, svící. Pi vzoru ryba gen. na é vyskytuje se jen

porznu: moc sorté.

1. zem

2. zem
3. zemi

6. zemi

7. zemó (zemó)

1. kost (kost)

2. kosti

3. kosti

5. koso
ti. kosti

7. kosó (í)

1. mrkev

2. mrkvje

3. mrkvi

5. mrkvo

6. mrkvi

7. mrkvjó (vó)

zem (zemn)

zemí

zemám
žernách (zemách)
zemama (zemama).

kosti

kostí

kostíni

kosti

kostích

kosama (kostima, kostma).

mrkvje

mrkví

mrkvám (vjám)

mrkvje

mrkvách (vjách)

mrkvama (vjama).
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Tak se skloují: korotev, pánev, dratev; vedle toho: hožvja.
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Jejich se sklouje jako v soiisednicli podeích: jejichho,

jejichmu,

5. Mj — md — mý sklouje se celkem dle vzoru dobré -á -ý.

1.
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4.
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5. Píechodníkv užívá se jen asi tchto: stoja, sedá, leza,

klea, pinda, píijeda, vida voi: zapíral mn to vida voi

(=:do oí). Tratí se vida voi (= vihled).

6. Infinitiv a nkteré dležitjší tvary:

I. tída: vest, plést, krást, kvýst (kvtu), píst, klást, rst,

nést, pást, tíst, lézt, zíbst, (zebe, zíblo), péct — pýct, séct, vlíct,

týct, moct (mžu — ražó, „mož nebo nemož, jen dle"), zaít
— zaal — zaaté i zaité, zapít — zapjal — zapité, zapnuté,

žít — žál — požaté, hutít — huál — hutité, mlet, mít, kryt,

bit, šit, kovat, plovat.

Na Bystiku jsou infinitivy : vect, kract, plíct, vyct (Sejek),

kvýct (ernovice), pýct — pýk — pýkla, síct — sík — síkli

(Cernovice).

Slovesa V. tídy vzoru háti mají: hít — héju — híl

— híté, vokít — vokéju — vokíl, smít se — smóéju se —
sraíl se, pít — péju — píl, lít — léju — lil, vít — vjéju — vil-

Slovesa tíd ostatních shodují se celkem se sousedními

podeími tišnovským a meziíským.

Býti: su — seš — só, byd — bydte, byd — bydte i by-

byte: odby ho, odbyte ho, byt, byl.

Píslovce a spojky.

Tadým, tadýmka, tadýmto, kadým, vodsudtom, tadymato,

dom — domka (dom', venka (ven), senka, v duli.

Tede (te), téhdi, téhdivá, vlni, vondy, vonehdy, vondyno.

Teda (tedy), tá (teba), esli — ješli (Stítež), batože (ovšem).

Komparativ píslovcí: 1. lehéj, drahéj, iéj, teplej, ziméj;

2. dálejc, veselejc (ideji, Rosika); 3. pknjá, teplejá (Bystiko).

Rád má: raí, ra, réši, réš.

Vo kozí.

Býl jedno jeden pán a ten mél kozu, ale nemél mu jí

kdo pást. Zebrál se teda a šél si zjednat nejakó pastvicu. De
a cesto potká dve, bylo mu ale štrnást let; hned se jí ptá:

„Nesložila bys u mn za pastvicu? Budeš se mít dobe, nebudeš

nic inýho dlat, jenom pást kozu". Dve hned, že ráda. „Tak

pod se mnó". Šél a zaved ju na svj zámek; tam jí dál jest

takovéch dobrech jídel, že se jí vo nich ani ve snách nezdálo,
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a pak ju poslal s kozo. Dve páslo kozu, jak jen mohlo, vodilo

ju na népkéší trávu po mezkách a pi tom si zpívalo, až se

hory zelenaly. Dyž byla koza napasená, vedla ju dom. Jak ju

pivedla, ptá se pán kozy: „No kozo, japak t napásla?"

„Napásla mn!
pivázala mn k suché jedlici

a sama si hrála s pány mládenci."*)

Pán se dopálil a pastvicu vyhnal a zjednal si druhó. Ale

té se stalo taky tak; pán ju zas zahnal, dyž koza žalovala, a

zjednal si hinó, Dyž ju poslal kozu pást, šél pozdaleka za ó,
aby ho nevidla, a divál se, jak pase. Dyž vidél, že pase dobe,

vrátil se zasí dom. Jak dve pivedlo kozu, hned se jí ptal:

„No kozo, ja pak t napásla?" A koza zas:

„Napásla mn!
pivázala mn k suché jedlici,

a sama si hrála s pány mládenci."

To pána dopálilo, popad miló kozu a jak ju del, tak ju

del, až jí polovic beta vodél. Koza bískala, a jak se mu
vysmekla, tam ta pry a utekla jedné babice na hru.

Babika šla na hru pro moku, a tady najedno koza spustí:

„A já koza rohatá,

do polovic vodetá,

hdo sem pinde,

každýho zežeru."

Babika se lekla a nevdla, co má dlat. Strachem vodešla

z chalópky. Škrabe se chudák plaky, škrabe a potká zajica.

„Pro pak, babiko, pláete?" „Ale, milé brachu, mám na hi
kozu, a ta chce každýho zežrat, kdo k ni pinde, a já nevím,

jak ju vocud dostat."

„Nic si z toho, babiko, nedléte, já vám ju vyženu."

„Ale Bože, to budeš hodné", a vrátila se ze zajícem k cha-

lópce. Zajíc de na hru, pinde na první schod, koza spustí:

„A já koza rohatá", ale zajíc už býl ten tam, sklopil huši

a sprašovál do lesa, a babika trckala plaky za ním. Najedno

potká lišku. Ta se hned ptá: „Babiko, co pak je vám, že plá-

ete?" „Ale jak nemám plakat, dyž mám na hi kozu, a ta chce

*) V písních a íkadlech bývají zhusta tvary eské.

16
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každýho zežrat, kdo tam pinde". „No neplate, šak já vám ju

vyženu". „Nevyženeš". „Vyženu". „Už tam jeden býl a nespravil

nic". „Ale já vám ju vyženu".

Tak šli. Liška se krade po schodech, pinde na poslední

schod, tu najedno koza zane: „A já koza rohatá, do polovic

vodetá .
." Jak to liška uslyšela, zbihla vocas a horopácem po

schodech dolii a utíkala do lesa. Babika za ó a plakala eše
víc. Utíká, utíká a potká ježka. „Babiko, co pak pláete?"

„Ale, milé brachu, mám na hiiii kozu a ta chce každýho zežrat,

kdo jen k ní pinde". „No neplate, šak já vám ju vyženu".

„Ó nevyženeš, holeku". „Šak se podíváte, že ju vyženu". „Dyt

juž dvá tam byli a nevyhnali ju". „No jen pote". Tak peci šli.

Ježek pinde na první schod, koza spustí:

„A já koza rohatá,

do polovic vodetá,

hdo sem pinde,

každýho zežeru."

„No beší jenom, beši, šak já ti pomžu dol", a šél poád
dál. Pínda na hru, skoil jí na bet, na to vodený a zaal ju

píchat a neslez s ní a poád ju píchal. Koza bískala a metla

z hry a víckrát tam nepišla. Babika, ta byla ráda, že zas

mže byt doma, dala ježkovi za to hodn jablek a dkovala mu,

že tu kozu zahnal.

E-ose. Napsal stud. F. Blehrádek.



areei eeske.

I. Žár, N. Msto, Bystice.

Hranice: Olešnice, Bolešin, Lesoovice, Bratrušíii,

Vchov, Zlatkov, Zvole, Bobrová, Eadostín, Blízkov, Kochanov,

Chlumek, Predín, St. Híše, odtud na sever podél nmeckého
ostrova Jihlavského a eských hranic po Svratku a dále na

východ po Olešnici podél eských hranic, jež podeí toto všude

pestupuje.

Od V. Meziíí osady Radostín, Pavlov a Zhoec jsou

pechodem k tomuto náeí. Hláska n se tu nemní, ú (ou) se

mní v o, jež zní hodné v oo : za našó stodolo, nió, kosó

;

,V se mní jen poídku: sérové, mená, hrušk; ý a ej se mní
v é : dobré lovk, dé, umé, zakré, nelepší. Iterativa sloves

IV. tídy nerozlišují a f: hádt, schádt, kátt; c ped c pe-
chází v j: špajci, kojce; píeští inné kmen zavených vyznívá

v yl: nesyl, eky], pásyl, smykyl, — tak i šekyl (pes „sekl").

O Radostín Pavlované praví, že „tam prve byla tuze

tvrdá e" ; v em by však ta „tvrdos" záležela, nemohl jsem

zvdti.

Od Bystice je pechodnou osadou Zlatkov; za o vyslo-

zuje se ou teprv prý dobou novjší.

Svou e v krajin této lid nazývá povtšin moravskou.

Ve Ždánicích u Bystice pravili, že prý v Jiraramov jsou eši,

protože íkají : maj', daj'. V Rokytn mluví také moravsky
;
jsou

prý na sedle, nejsou „ani echy ani Morava". Na Vršav
jižnímu vtru íkají „moravský", západnímu „eský". Na Žársku
lid sám svou e nazývá „eskou".

16*
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Samohlásky,

a, á.

1. Kvantita samohlásky a je moravská: dat, lhát, psát,

spát, klást, krást, jáma, klada, vraná, žába, bláto (v Studené:

bláto), práh, mak atd. — jen hrách se dlouží (jako i jinde na

západní Morav). V Heralci vyslovuje se po esku : fara.

Proti eštin dlouží se «: a) v podstatných: babika,

Ján — Jáne*), já mám hlad; b) v píslovcích: sotva,

tehdivá, indyvá, nikdá, vera, naped.

2. a trvá celkem nepehlasováno: jaica, jatelina, efaz,

paska, epica, duša, muža, kosa, noža; zde onde však

slyšeti též; je vusmyho máje (Blízkov), píze (Studená),

Vedle veeat, stílat, všat je: zabíjet, házet, kácet atd.;

slízet se s nkým.
Slovesa III. tídy spodobují po ž a s e v a, jako v staré

eštin a v podeích východomoravských : držat — držal —
držali, lézat, bjéžat, slyšat.

Proti spisovnému jehla je tu všude jáhla.

a se mní v e ve slovech : jasen, žleb, v i ve slov kliek

;

á Y o: pomohat.

Uvnit pechází d (ia) v «': a) v zdrobnlých slovech na

dtko po (^, í", š: káítko, kuítko, housítko vedle: kuátko, hou-

sátko (Slavkovice); taktéž: vocísek (Jersín); b) v infinitive a

píeští sloves V. tídy vzoru hit (jako jinde).

e, é; , (ie).

1. e zní v nkterých osadách na Novomstsku zvláštním

zvukem mezi a a a. V Bobrvce, jak tvrdí sousedé (v takov)'ch

vcech ovšem obyejn upílišující), íkali prý: „Lonujte (zvote!),

valebnej pánjada" (jede), podívajta sa! V Jagách prý vyslovují:

„Jajmanku, to je hazký !" a v Hlinném prý íkají packa m. pecka.

2. é se krátí ve slovech: mno, pero, dešt, krev; porznu:

chleb (Ždár), v infinitivech kmen zavených: nést, vest, vézt,

mest, plést, vlect, plect, séct, téct, jest; dlouží se ve slov céra.

é mní se v ý : a) ve slovech : kamýnek, prstýnek, putýnka,

dýnko, mý, dýl a p. ; b) ve tvarech adjektivních: dobrýho,

dobrýmu, o dobrým (vedle dobryho, dobrymu).

*) Na vých. Morav : Jan — Jane, ale : sv. Ján — sv. Jáne.
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e se mní v e ve slovech: zametat, zámt.

e trvá a) ve slovech: bíeza, retica; h) v slovesných

tvarech: mt, chtt. smt, heje, smje se a p.

se úží v i ve slovech: chlíb (v. chleby chlív, lík, mlíko

(v Heralci: chlív, lík atd. ), seslabuje se v i v imperative:

sedníte, lehníte, zavité a p. — Beh — na bíhu, pod bíhem.

e tvrdne v slabice n\ nkdo, nco, stn, a ve tvarech

zájmena ten: tch, tem, téma.

é pechází v ia ve slov úadlica = mdlice (Bobrvka),

mnach = mch (Pykarec).

i, í.

1. Po retnicích / zní stejn jako ?/; po sykavkách pod-

nebných a I zni nkde mén (na Bystiku), nkde více (na

Novomstsku) mezí i a e. — V Bobrvce zní di, ti, ni, ji, H
skoro jako ce, t, ne, jV, e.

i se vysouvá: sva'na, vodpo'nout, korbat.

2. í se nkde mén, nkde více krátívá, jmenovit v kon-

covkách: moc dti (na Bystiku: dtí), s radosti, chodím -iš

-i -ime -ite. Tak i ve slovech polívka, podšívka, v iterativech:

vyšívat, pobíjet, posílat a p.

3. i se proti eštin nedlouzí a) ve slovech: hlína, lípa,

misa, sila, žila, kída, b) v infinitivech kmenv otevených: bit,

pit, šit.

4. i se dlouží ve slovech: tí, štyí, všecí.

5. i v slabikách li, i, zi, si, ci, ži, ši rozvádí se v cj:

a) ve kmenech: cejp, cejn, cejcha, cejtit, sejtko, sejt, sejtí,

polejvat

h) v koncovce sin jmen místních: Karasejn, Jersejn

c) v zdrobovací koncovce ík: lesejk, vozejk, nožejk —
nožejek, staejk, rohlejk, stehlejk.

d) v koncovkách ohýbacích á) v genitivé mn.: husejch,

kozejch, mezejch, nšeich, dušejch (v. kozej, husej, mezej atd.),

6) v gen., dat., lok. a instr. mn. zájmena náš a váš : našejch, na-

šejm, našejma (na Bystiku a Novomstsku: naších, našima).

6. i (i) se odsouvá v 3. osob mn. na aji: povidaj, ítaj,

daj a ve slov kontrbucí.
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>% ý-

1. // nezní ist; zvuk jeho zbarven jest tu více, onde mén
zvukem vysokého, zúženého e.

V Bobrvce zní hyl tém jako heK

2. y mní se v e v pedpon slovesa vyjít: Už mi všecko

z hlavy vešlo. Sluníko vejde. V Bobrvce i v jiných složeninách:

Vítr stromy veklátil.

3. y se vysouvá ve slovese polkat (Svratka).

4. y se mní v r\ prtel ípytel), prtlík, mrdlo (mýdlo). Tak

jmenovit v Hlinném; odtud jim sousedé pezdívají hlinenskjxh

prtlík. Než i jinde, na p. v Bobrvce tuto vý^slovnos u star-

ších lidí posud znamenati. Tam íká se také jednomu poli „na

prklích" (= na peklích?).*)

5. ý mní se ej: bej vat, vejskat, co se mne teje, mejdlo^

zakrej, umj, dobrej, dobrejch, dobrejm, dobrejma, pt renskejclr

u Novotnejch. Tak i tejch, tejm, tejma (z tvar: týcli, tým, týma).

Ve Ždáe vyslovuje se také zvejkat (— zvykat).

o

1. o mní se v n () a) ve slovech : kzle (v. kozle), kuža,

luj (v. loj), jablun, vbec (obec) — kža (Vršava), pomže (He-

ralec), h) v imperative stj v. neboj se, podoj a j., ') ve slabice

ov sloves Ví. tídy: tancuvat, vytahuvat a v koncovce ovkn-.

rakuvka.

2. o se mní v e ve slov peduška.

3. o se dlouží v ou ve slov ouvoce (i na Jemnicku a

Telecku).

u ú.

1. n zní ist a trvá celkem nezmnno : budu, ulicu. dušu.

2. u se nedlouzí po zpsobu spisovné ei a) v substan-

tivech: hruda, huba, mucha, ale: louža, h) v infinitivech kmenv
otevených: kut, zut, plut.

3. u se dlouži v oti ve slovech: kvíerou, žaloudek (slov.

žaludek), soukno (slov. sukno), oužitek, Oustope (Hustope).

*) Podobný zjev pozoroval itrof. Vav. Dušek na i imdsku Srovii.

Hláskosloví náeí jihoeských I str. «.
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4. M mní se \ y: hlybokej, ani slechy ani vidy vo nm
nejni a ve tvarech: po esky, po nmecky a p. — méni se v o

ve slov žlova.

5. u se vsouvá ve slova: sedm, vosm, sluza, petružel;

odsouvá se se slov: dom (dom), poznov.

6. n mní se vesms v ou; za našou stodolou, pod lavicou,

kosou, bouek, doura.

Dvojhlásky.

1. Dvojhláska ia vyskytuje se ve vzoru híb po retnicích

:

holoubjata, poupjátka.

2. Dvojhlásky au není: pavouk, pavuina, pavuza.

3. Dvojhláska aj (krom kraj, máj a p.) pehlasuje se v ej:

volej, dej, pokej.

4. ej ve skloování zájmenném a složeném bud trvá, nebo

se mní v ý (y): taj mej dobrej, o tej bílej, strakatej (vtšinou),

z ty bídy (Blízkov), z Novy Vsi, do Bobrovy (Svratka), z druhy

ddiny (Vlachovice, v. tej všeckej), ty starý žen (Pedín),

z tý bílý mouky (Sazomín, Dlouhé, Lhotka u Ždára).

5. ij se mní v i: napi se, nebi.

6. yj se mní vtšinou v «;, zídka v y : zakrej, zrej, umj ;
—

umy (Ždánice).

Nkteré délky obecné eštiny slyšeti na Ždársku: póle,

léži, bóli, Bože (Lhotka).

Souhlásky.

Spodobování souhlásek.

1. Skupina sh mní se u výslovnosti v sch: schoet, schodit_

2. Na konci slova souhláska jasná zní velmi jemn, s pa-

zvukem samohlásky e: dub, had, mrkev, sníh; jen zde onde

(na p. v Pedín) mní se h y ch: snich. tvaroch.

1, r, .
1. I se mní v ''" ve slovech: vlik — vlíci — na Vlikách

(pole v Bobrvce), vlina, mlisnej;

I se mní v yl, il a) v píestí inném kmen zavených

ekyl, tyl, padyl, štouchyl, klopejtyl, pásj^l, mákyl atd. Vedle
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nesla atd. také nesyla (Obytov). Vedle tchto tvar slyšeti

všude také tvary elidované : ek, pad, nes, zvlášt od mladších. —
V Studené a Chlumci jsou všecky ti tvary vedle sebe: nesyl —
nesl — nes, pletyl — pletl -- plet atd. V nkterých osadách

(v Rokytn, Vršav, v Kadov, N. Vsi) se k tvarm na ?/'

neznají; na Bystiku slyšeti všude tvary elidované; b) ve jménech

pvodu nmeckého: Vencil Sacil, šekyl (jméno psí), vergyl;

/ se mní v lu ve slov sluza

;

I se vysouvá v píestí inném slovesa dlat: déál — dáli

(zní tém jako : dál — áli) a v píslovci dou (zní dvojslabin).

2. r se mní v yr ve slovech: vítyr, butyr, cukyr, hadyr,

švagyr. Nejvíce to slyšeti v Hlinném, Dlouhém a ve Svratce

;

r se mní y ro \ pedložce kroz (skrze);

tvrdne ve slovech: porad, dvíka; netvrdne ve slo-

vese udeit;

se mní v j ve slov jeucha (Kadov).

n, .
1. Koncové n nemkne ve slovech: kamen, plamen, jelen

a p. — den i den (Vítochov); mkne v pípon na: klna, ko-

várna a p., a ve slov minutka.

2. tvrdne v « v pípon ' e: nkdo, nkdy, nákej a ve

slovese stnu stneš. — Honák jest obchodník s dobytkem,

honák honící pes;

se mní v j y pípon nina: kopajina, sekajiny, slajiny

;

se vsouvá v slabiku mé: mnch, mnt, mnsto, mnšan

;

mi se rozlišuje v dn: padna, Hadna (Anna), karaednej,

soukednej (Vchnov, Radfiovice, Vítochov, Heralec).

Pídavné od podstatných kmene et tvoí se na ení m.

spisovného ec': prasení, kuzlení, housení v. telecí, jehní.

d, (1; t, t.

1. d mní se v y ve slov karlec.

d se vsouvá ve slov hrdlení (mížoví z hlek u lybníka,

by ryby nevybíhaly).

2. Koncové t tvrdne ve slovech dle vzoru kost: sprave-

dlnost, poctivost, dost, nit — nitou, ve slov dešt — deštu a

imperative pust.
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3. f mní se c v imperativech: vrac — vracte, plac —
plate, svc — svcte, vobrac — vobracte a p. a ve slovese

chcet — chcel.

4. t zstává nezmnno: hlete, pojedte.

5. t se mní jen porznu v fc ve slovech klustej, klouct,

klait (Raice, Bobrvka); mní se v á ve slov špadnej,

spadne.

6. dj, tj nemní se v 2 a c, jmenovit v osadách podél

hranic podeí meziisko-tebiského : hádt, slunyko vychádí,

kátét, vyplátét, prevrátnéj.

b, p; m; v, f.

1. 6 se pisouvá ve slovese blízat (lízati);

h se mní u v ve jménech: Vobrová, Vobrvka, v f» ve

slov rymník.

2. p se mní v A; v piMdavném kesnej.

3. v se mní v « po samohlásce, následuje-li po v sou-

hláska, a na konci slova: kauka, prauda, zrouna, due, poliuka,

kreu, šeu, mrkeu, Bohuslau, Vítochou, zdrau ; — kráva —
krauka, hlava — hlauka, lavica — lauka.

V nkterých osadách, jako: v Rokytn, Vlachovicích, Ka-

dov vyslovují: kavka, dve atd., ve Ždánicích: Makouskej

v. kavka atd.

v se mní v ,; a) v genitiv mn. a v pídavném pisvojo-

vacím: moc koláj, pt másj, u Brhlj, chlapec Ježj, Strakj
atd. (v Bobrvce, Dlouhém, Vchnov), h) v podstatném vobuj.

v se vysouvá ze skupiny ovi a) v dative a lokále jedn.

:

bratroj, kooj, psoj, Jozefoj, žebrákoj, po Pinkoj. — Ve Lhotce

u Ždáru, v Radovících, Svratce, Dlouhém i jinde na Novomstsku
slyšeti tvar ten jen zde onde od starších lidí; h) ve slovesech:

poidat, loit, bait a p , v nichž *; zní jen slabounkým pídechem,
— V podstatném pavuza v bu jen slabým pídechem zní (Ždá-

nice), nebo mizí docela, pi emž au se mní v ou\ pouza.

v se mní v ./ v íslovce dje, v 6 ve slov babouk (pavouk)

a zbihat (zdvihati), v I ve slovech: skyla chleba, nalní kost

(jinde navní, namní).

v se vysouvá z jména Sratka (Heralec;.
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I- se pisouvá n) ku každému náslovuému o : voko, voves

vobd, vorat; b) k slovesu šekat: pes veká; nepisouvá se ve

slov lišta (mor. lištva).

/ se mní u v: trouvat, v p: na Tápli (pole v Obytov).

g, k, h, ch.

1. li se stídá s k (g): hdo — kdo, hde — kde a p.

h (k) se vysouvá: nedo, nedy, nidá; švaie!

h se odsouvá se skupiny h^ hr: íbek, rotek.

h se pisouvá k pídavnému hnízkej v. nit.

h jest pídechem náslovnému w, on jen v nkolika slovech;

huzeny, Imzel, houl, houzkej, v Pedín a v Ždánicích také: hucho,

houterý; sice jest n, on bez pídechu: uitel, umel, ouroky, ouvod.

Náslovné a nemá pídechu h: ani, abych.

h se mní v ch ve slov : chlísta.

k se mní v ch ve slov ochount (v. obhount).

sk, ck mní se ped í v -se, cc : Bratruskej (Bratrušín, —
Bratruscí, Karaskej (Karasejn) — Karascí, Chudobskej (Chudobín)

— Chudobscí, Znojemscí, moravcí, tureckej — turecci, Bystickej

Bysticcí (na Novomstsku a Bystiku).
rh mní se v .s ve slovese scet — scu — scel (v. chtt).

Z^ í^^ \j • £i^ o^ !>•

1. z se vsouvá ve slovesa hrazdit, bzodnout (N. Msto).

2. s semení v šye, slovese šahat; porznu: pros, nos (Chlumec).

s se mní v c v pídavných na ský: moravckej, z moue-

ninckej zemn, pancky.

á. r, se mní v ve slov dyky.

4. Koncové z ped náslovnou sykavkou mní se porznu

v ./: aj se (až se), nej se (než se), uj se (už se\ Obytov, Dlouhé;

jinde pechází v z: uz mla = už s' mla (Sklenné), ížek —
ízci (Nmecké).

5. 8 se mní v <^: iní, mení. lepcí,

á" se vysouvá ve slov rynák.

6. <? se mní v S\ papuša.

7. š^ trvá nezmnno: mšan, scestí, šasnej.

8. (c trvá nezmnno: dvece, koce; jen v Méín mní
se v./c: žebrajce, družijce.
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j se mní v ^ ve slov híva, v ve slov podnížka (pod-

jíždka u vozu).

; se odsouvá: eše, už, pride; pisouvá se: jakorát.

Pesmyk: Krála = Klára, kráštel = klášter, mochorvka
= muchomrka, tru =: rtu.

Sraženiny: ach = abych (Svratka), jach = já bych (Blízkov),

dych = dybych, žechme = že bychme (Bobrvka), cák = copak

(Ždár), náko = njako (Sklenné), biše — biiše (Pedín).

Skloování jmen podstatných.

Jdn. 1. vták

2. vtáka

3. vtákoj (ovi)

4. vtáka

5. vtáku

6. vtákoj (ovi)

7. vtákem

1. Vzor vtok.

Mnž. vtáci

vták (j)
vtákom (um)

vtáci (ky)

vtáci

vtákách

vtákama.

Jdn. 1. nž
2. noža

3. nož (i)

4 nž
5. noži

6. noži (u)

7. nožem

8. Vzor nz.

Mnž. nože

nož (j)

nožom (um)

nože

nože

nožích (ách)

nožema (ama)

V genitiv jedn. neživotná mají astji n než u: duba,

voza, do hroba.

V dative a lokále jedn. jest oj na Vršav, Vlachovících,

Kadov a na Ždársku: bratroj, nádenníkoj, žebrákoj; Bh, duch

a jména svatých mají všude v.

V lokále neživ, kmen tvrdých pevládá u
; ale : na potoce,

po roce.

V genitiv mn. j jest ve Svratce, Vchnov, Bratrušín

í jinde porznu. Ve Ždánicích: u Fialj, u soused] a p. ale:

kolá, hebík atd.
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Dativ mn. koní se vtšinou na om; žebrákoin, zajícom. —
Na Novomstsku : k Brázdom, ke Kozlem, k Janišom, k pud-

mistrom a p. sice: žebrákm, kom, havím atd.

Akkusativ mn. rovná se vtšinou nominativu: chytal vtáci,

raci, vidl vojáci, zabil dva hadi.

Lokal mn. koní se nejastji na dch-, vedle toho také na

stromech, v hrncích, v Hamích, Vlachovicích.

Jména zakonená na a a z sklánjí se dle vzoru nž:
v lesi, na vozí, na vobrazi, nový voze, v obraze, chytil dva

kose. Vyato: pes.

Jména na / zakonená spravují se dle mkkých kmen na

stoli, v kotli, mn. íslo : stole, kostele, vole, kotle.

Hoch v mn. . sklouje se dle liché analogie: hoši, hoš
hošum, hošima.

Loket má v gen. lokte : pl pata lokte.

Jdn. 1. vokno

2. vokna

3. voknu

6. vokn
7, voknem

3. Vzor vokno.

Mnž. vokna

voken

voknum (am)

voknách (ech)

voknama.

5. Vzor pole.

Jdn. 1. pole

2. póla

3 pole

6. poli (u)

7. polem

Mnž. póla

pol (i)

polám (um, ím)

polách (ích)

polama.

5. Vzor znamení odchyluje se od spisovného jen instrumen-

talem mn. znameníma.

Vyskytují se tu také tvary dle sklonní složeného: uhlího,

koeního, k zelímu. Jmenovit místní jména všecka se tak sklo-

ují: do Telecího, za Veselím.

Hromadných jmen vyskytuje se v tomto podeí více než

v jiných, na p. sklí (nádobí nebo skoepiny sklené), porculánoví

;

Ta nevsta má sklího, porculánovího! — železí = železné náiní.



253

— Jiná hromadná tvoí se na ovo a skloují se dle pídavných:

cugrovo — cugTovýho, pernikovo — pernikovjiio = peivo

cukrové, perníkové.
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Mužská jména na n mají skloiiování pravidelné : Procházka,

gen. Procházky, akk. Procházku.

8. Vzor kost.

Jednot. 1. kost Množ. kosti

2. kosti kostí (kostích)

3. kosti kosfám (ím)

4. kost kosti

6. kosti kosti

6. kosti kosách
7. kosou (í) kostima (kostma)

Pi vzoru kost vyskytují se v instrumentale jedn. astji

tvary pehlasované: za peci, s tou niti.

Jedn. 1. lidi
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Skloování jmen pídavných.

1. dobrej — dobrý
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4. jeho, ho, jej — je, ho ju (ji) je

6. iiom (nm) ní nich

7 ním ou (ní) nmá (nima).

Pedložkový genitiv je vtšinou nj: u nj, z nj, do nj,

vod nj. V akkusativ jedn. r. st. v nkterých osadách pe-
vládá tvarné (ve Svratce, BobriSvce, Jamách), v jiných ho-, tito

se onm z toho smjí, tázajíce se: Kolik pak jich bylo?

Lokal líom pevládá.

„Že se mu onotoho zachtlo" (= ehosi), praví se o tom,

kdo nco ukradl a p.

Za pisvojovací genitiv jeho užívá se tvaru jejichho: je-

jichho chlapec, dve, pes, gen. z jejichho strany (mužovy), dat.

jejichho holce, akk. modlil se za jejichho rodie.
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V gen., dat. a lok. jedn. r. žen. je tvar tý (ty) obyejný

tam, kde dobry (Blízkov, Pedín, Svratka, Sazomín).

Nominativ mn. rovná se zpravidla akkusativu a je pro

všecky rody stejný: ty darebáci.

Tvary rozšíené s prostými všelijak se kombinuji:

tch, tem, téma (Rokytno, Ždársko);

tch, tejm, terna (Vitochov, Ždánice, Vchnov);

tejch, tejm, terna (Olešnice);

tejch, tejm, tejma (Blízkov, Lhotka u Ždára).

„Tahlenonc ta psnika."

1. kdo

2. koho

3. komu
6. kom
7. kým

co

eho, í
emu
om, niom
ím.

Skloování íslovek.

1.
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umím chodím vím Um
umíš
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pect — pekyl — peeuej (pyct v Pedín), séct — sekyl —
seenej, téct — tekyl, vlect — vlekyl — vleenej, rict — ekyl^

eenej, moct — mohyl — zmoženej — (muž); zait - zaal

— zaitej, pijit — pijal — pijatej, zapít — zapjal (z, zapil)

— zapjatej (zapnout — zapnul — zapnutej jen v Blízkové),

utít — ual — uatej, žít — žal — žitej ; mlet — mlel— mletej,

mít — mel — umrlej, vít — vel (oby. vait), podepít —
podepel — podepítej; kryt — kryl — krytej, bit — bil —
bitej, šit — šil — šitej, kut — kul — kutej.

Infinitivy: vect, kract, plect, kvyct vyskytují se po ídku

(v Pedín, Chlumci).

Sloveso vzít má v pohraniních osadách v pítomném ase

:

vénu — veneš — vénou (Blízkov).

Pechodník vaoucí zastupuje tvar vroucí.

Sloveso zahit pestupuje do IV. tídy : žabím — zabíš —
žabí, imper. zab — zabte.

Jit: du — deš — dou; di — dite, pijte i pidte, po
i poj (sem).

Rožít: rožal, rožel, rožíl, rožnu, rožni, rožitej, rožihám.

IL tída,
minout — minul — minutej, tisknout — tisk (tisknul) —

tišenej (tisknutej).

III. tída,
umt — uml — umnej, trpt — trpl — trpnej.

Cktet (chtít): chcu — chcou, chtl (z. chcet — chcel).

Slovesa hledt a vidSt pestupují nkterými tvary do tídy

V.: Ten bude hlídat! No, hlídejte, že mám loket dobrej. Uvidáš,

že tam zstanu.

IV. tída.
hodit — hodil, hodnej, mlátit — mlátil — mlácenej.

V. tída.
dlat (dat) - dlal (dal i dál) — dlanej, tesat — tešu

— tesal — tesanej, hít — heju — híl (hál) — hítej (het)

zahel — zahítej v Pedín), vokít — vokeju — vokíl (vo-

král), pít — píl (pál), smít se — smíl se (smál).

Slovesa V. 2. spravují se astji vzorem tesati než vzorem

dlati: voru, páu, dímu, dlabu, škrabu, drápu, dupu, kapu,

kašlu, kulžu.

17*
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Slovesa klouzati, lízati, loupati piestupiijí do IV. tídy:

klouzím — klouzíš — klouží, chlapci se klouží. Voloupit jabko.

Oni to všecko z tej mise vylíží.

Ví. tída.

kupovat — kupoval — kupovanej.

Dat.: dám — dáš — daj, dej — dejte, dal, danej.

Vdt: vím — víš — víme — víte, ví, vdl — vdenej,

vz — vezte. Vid = není-li pravda? = vide (v Pedín).
Bejt: su — seš — je — sme — ste — sou, budu — po-

bydu — nabydu, byd; nejsu, nejseš, nejni.

Nkteré píslovce a spojky.

Zdedky (zde), v dole — dou — dol ( — dolu ), hor (na horu),

ze zád, dom; ted — tejka tedej, nenikom, potome - po-

tomek — potomejk ; zasék, zasejk, honymky, taktom, leží ležmo,

bodejt. - Dávají husám esnek ha {= a) mak slepicám (Jersín),

jenomejk, inu (= ano, Pavlov), ejnu = inu, arci, ba práv {= práv),

jeslí, nežlivá.

Komparativ píslovcí koní se nejastji na ejc: dalšejc,

kratjc, teplejc, chladnjc, zimjc, do Nmeckýho je schodnje,

prv tu bylo penžitjc (více penz), vedle toho také na «;a, ijdc:

teplejá, chladnjá, veselejá, špatnéjá, pozdjá, pknjá, škaredjá,

dalejá, teplijác. Rád má v komparativ: rejši, rejš.

Ženská práca.

Takovou hospody jako pantáta Zeman neml tak hnedka

nkdo v celej ddin. To byla pane jedna istá ženská! Prát ii

bylo jako vait, vorat jako dcka chovat. Povila jich pantátovi

pt, ale ani to s ou nevotíslo, chodila, dlala do poslední chvíle

a jak to narozenej svatým kížem požehnala, už jen hlídala, jak

z toho koutu vstát a po práci se schánt.

To by byl lovk myslel, že aby pantáta panímámu za

takovou piinlivost byl na tejch rukou nosil.

Ale tohle bysme se, lidiky, vomejlili! Pantáta Zeman, to

vám byl jeden nelidskej lovk, a ím byl starší, tím byl ne-

lidskejší. Nic si panímámu nepovažoval. Jen huel a hubail celej

boží den, ten cumel, tu fajfku jen v ty hub držal a žmoulal.
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jen co se pomodlil a najedyl ju vyndal. Dát panímám na neco^

to tak, spíš ju zcuchal a zepsil, až ju bylo hanba, ale na to

ertovo koení, na ten tabák, to musely bejt dycky grejcary.

A panímáma chudák ani necekala, nic po lidech nevomlou-

vala, na muža by nebyla slovo ekla a trpla jako Panna Marja,

nepirovnávaje híšnou dušu k Rodice Boží.

Jen jí bylo nejlítjác, že pantáta dycky ped lidma íkal,

že by scel bejt ženskou, že žensky nic nedlajou a že po nich

nejni tu prácu vidt, že se jenom roztahujou, ta ženská práca

že je pro slepicu a ženskejm že von nikdá neví, že nco d-
lajou, šak že pro to jen žensky tak moc mluvijou, že na žádnou

prácu starost nemajou a chovajou a matlajou se s tejma faganama,

aby nic inýho dlat nemusely.

Tyhle vejvody pantáta nejradjác vykládal, dyž se sešli

mužsky na besedu a panímámu s tím trápil.

Panímáma byla moudrá, nescela, aby se s ou pantáta

snad blízal a koutkoval, anebo jen ukazoval a vynášel, co udlá,

ale tohle jí bylo líto.

Jednou v nedlu vodpoledne bylo zasej u Zeman pár sou-

sed na besed. Panímáma mla náky dení v život, nák na-

stydla a ted se krila u kamen. Ale ne na prázno, to to, zaší-

vala nákej ten hábek na ty hažarti; to víme, co toho takový

fagani rozedou.

Co pak je panímám? ptal se jeden soused. „Scete stonat,

nebo snad kvokat?"

„E co vás pantáto vede, to by m tak scházelo, už máme
toho božího požehnání dost", panímáma se celá zaervenala, tak

ju bylo hanba

„E žensky poád stnou, dyž se jim nesce dlat neb

dostanou chu na nco dobryho, hned je tu neduha, hned jim

nkde nco nedolíhá", pronesyl pantáta Zeman.

„Abys ty pes žensky nco neekyl", povzdychla panímáma.

„A nejni to prauda? Taková ženská nemoc je dycky vy-

mejšlenost, žensky sou jako koze : dyž ju napadne, tenkrát scípá,

a dyž vopraudu ume, teprvá aby lovk ekyl, že jí pece nco
bylo."

Už ani sousedi pantátu neposlouchali v tyhle hloupý ei
a poali se panímámy ptát co ji schází a radili to vono, jeden
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nakouit, druh.y namastit, tetí svait koalku s cugrera, štvrtej

žvejkat kmín anebo erný kafé s rumem.

„E sak vono to pejde, to já si jen hovím, že je ta nedla,

a dyby nepešlo, tudle náš tata by byl myslím rád, dybych mu
skapla; namluvil by si jinou, já mu beztoho nic nedlám a jen

ho vobžírám."

„Ale, ale panímámo, to tak nemyslete, šak von pantáta ví,

co na vás má, a to se íká jen tak vod plic, vod srca to nejde",

chlácholil kmotr.

„No mamo, nehuba, šak nejni zle pro slovo, ale to je

jednou recht, že po ženskejch nejni prácu vidt, tudle lovk
dyž vorá nebo vláí nebo see, to je jedna práca, je ju vidt a

cejtit na tlu, ale to vaše vaení a umj vání po tem je houbec,

to je jen takový picmrdování a žádná práca."

„Tak víš ty, tato, co, tudle si beru sousedi za svdky,

udlejme to takle: já pojedu zejtra vovorávat jabka a zrouna

konce vohrnu motykou, a ty zustaií jen ten jeden den za ho-

spodyu v stavení, a huvidíme, kdo vic dokáže," ekla panímáma.

Sousedi se ebili a hyhlali, ale hned se toho chytli, že je

to jeden dobrej nápad a že to bude sázka. Pantáta Zeman se

škaredil, ale musel svolit a ted! se domlouvali, kdo co musí

udlat.

„Tak slyšíš ty všetená Evo, ted já ti povím na zejtra

tvou prácu : ráno nakrmíš volky, voešeš, vohebelcuješ a ;po-

jedeš na pole, na zadní hony, vovoráš ty jabka; ale dej pozor,

a nepolámeš moc stromky, ty konce zrouna pak voprau, a hou-

vratí mžeš cely vokopat, pak k veeru sko na louku a tam

pod bíhem hudláš steku — skrzevá dyby pišel dýšt, aby se

voda pkn rozlejvala vod rymiku".

„No to je toho", pleskla si do ruk panímáma. „Tak ste,

sousedi, svdci, že to všecko dokážu; a ted budu já rozkazovat,

co ty budeš dlat. Teda ráno; no to já ti pece podojím a pi
tom už tu snídan uvaím, pak pojedu na pole, pastvica vode-

žene krávj'^, a Jobek požene huse na píhon, tak uklidíš, umeješ

nádobí, udláš housatom a kuatom míchanicu, natrháš a nasekáš

do husencky míchanice kopivy a bodláky. Pak dáš sviám,

pak vober jabka, a se nevaijou s koncema, vymej je, postava

pak bude pomalu deset hodin. Tak honem zastel v chlív, nežlivá

pastvica pižene, ale pesekej slámu, pak zavolej Jobka s pihonu
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a nakrm housata, a a zase žene, pak mé pošleš svanu,

ale dobrou, jako ty mejváš, kus chleba s tvarohem a flašiku

dobry koalky, jáku, dyž budu dlat mužskýho, tak a to taky

mám jako mužskej. Pak chystej na vobd. V sobotu sem nevr-

tla, tak mžeš zvrtt, pak vypa epák, podmáslí dej do toho

eruýho velkýho kozáka, bude na vobd, no a k nmu uvaíš

drceny jabka, a kouskem putru se vomastijou. Mžeš je zalejt

k drcení podmáslím. A dáš zaseje sviuám, ale jabka hodn roz-

tlu a zrouna zasyp šrotem a vosol, a a jim to nedáš horky.

A já, až pijedu dom, tak si lehnu na lavicu, jako ty to dláš

každej den, kouit nebudu, ale po vobd si schrupnu. A vodpo-

ledne zaseje umeješ a ty michanice udláš a sviustvo a drbež

vobsloužíš a m svanu pošleš, no a veír ti už zaseje

pomžu."

„To je eích, celá letanija, to hlene se budu jednou rukou

na zádech škrábat a druhou to podlám", smál se pantáta. „Eše
si teba pospím a nkam na besedu dojdu.

„Uvidíme", smála se panímáma i sousedé.

Druhý den ráno jela panímáma do póla. Po cely ddin na

u hlídali jako dyž ju neznajou, protože sousedi tu její s pan-

tátou sázku roznesli. Vona se jen smála, švihala biem a po-

zdravovala. Práca jí šla jako dyž hraje, ani pi tem nezaklela

Ale pantátoj bylo h. Pastvica vodehnala, Jobek vzal

Marušku sebou, Nácek šel do školy, a Pepinu s Frantem ml
pantáta doma, Pepin bylo štyry léta a Frantovi dv. Dyž mama
vodjela, zaal Franta buet, pantáta s ním musel hrát, dát ho na

kolíbku a Pepina muselo kolbat, pak zas buelo Pepina, že pej

má hlad. Pantáta mu dal krajic a bouchanec, buelo eše víc.

Pantáta ho vyhodil, a vono bylo hned pry, metlo nkam do

ddiny. Ted ml pantáta všecko udlat. Sotva zametl a uklidil

sednicu, musel dlat míchanicu, spálil se, dyž cedil jabka; dyž

trhal na zahrad kopivy a bodláí, popálíl a popíchal si ruce,

ted už rumplovali ušípanci, a musel jim chystat. Pak honem

zastj^lat, posekal slámu, huel, že ju mohly žensky aspo s pjatra

schodit, sotva to udlal, byla tu pastvica. Poslal ju se svanou.

Dyž dve pišlo, ptal se, co že dlá panímáma.

„Co by dlali, sedli si na mezu a svaínali, povídali, že

dajou dobytkm vodponout."
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Pantáta se zamrail a ekl pastvici, že budou vrtt, ale

vono žába že pej ne, že musí za dtma na píhon vzít housata

dom a nakrmit je, a pak že pude na trávu housatom na noc.

Pantáta nevdl kudy kam, vlil smetanu do másnice, pak

si zpomnl, že ju nevypail, slil smetanu zpátky, trochu jí rozlil

a honem volal ze dvora Bosáka, a ju slíže. To se Bosák poml

!

S vrcením to šlo zle, pantátu hned bolely ruce, ml už

roztopeno, protože se pro svinstvo a pro drbež vaily ti husáky

jablek, každej na putnu velkej; musel pidávat do peci, celej

se spotil, a v tom pišly dcka, Jobek a Maruška a pivedly

Pepinu celou zmáchanou, nkde padlo do louže, buelo, že bude

ezaný, pantáta musel ho pevlict a šel zaseje vrtt. Tu se

zbudil Franta a iel, chcel se chovat. Pantáta nevdl, co s nim,

tu radil Jobek: „Táti, to si musíte Frantu na záda do plachty

huvázat, maminka to tak dlajou, dyž májou prácu."

Pantáta to udlal a vrtl s Frantem na zádech a s fajfkou

v hub dál. Jobek letl ven, a brzo byl plnej dvr dtích a kou-

kali se, jak pantáta vypadá, jako na komediju.

Zvonilo poledne, dyž pantáta cedil podmáslí, ale to byl

kíž. Jabka k jídlu voloupal, ale nechal je rozvait, jak poád
vod toho vrcení bhal, spnila se mu smetana, a ml putr jen

v kroupkách a jako bláto.

Rozvaeny jabka vocedil a nalil na n podmáslího, nedalo

se to drtit a bylo to jako náká voraáka.

Panímáma dojela, dala volky do chlíva a šla k vobdu.

Sedla ke stolu a zaala sakrovat, že nejni eše vobd, jako to

pantáta dal.

Pastvica se ebila a dti taky. Frantu vzala panímáma ua

klín, Pepina žalovalo, že ho tatínek šidili, že dostalo malej

krajíc chleba.

To byl vobd! Žádnej nechcel jest, jabka daly dti Bosá-

kovi, a podmásli bylo vod toho hloupyho vrcení skoro taky

k niemu, kroupky v om plavaly; a tak nadrobila panímáma

chleba a najedli se toho.

„Ted sem si chcela lehnout, ale pudu radjác na prohlížku",

ekla panímáma a šla.

Pišla do chlíva, bylo zastláno, ale jak! Celá se zamazala.

V kuchyni krám, jako by se byla svarba strojila, a zatím se

ani nenajedli. Podmásnica špinavá dole vod pantátovejch noh.
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trdylko vod ruk, zrouna ju panímáma šla do rymicka namoit,

V síni nezamteno, po šupn sláma, jak ju pantáta s pjatra dol

táhl, na dvoe smetí, huse nemly v kotlin zastláno, kuata

pískaly hladem, slepice pantáta pustil a nezvoldal.

Panímáma se smála a zavolala sousedi. Ty se hyhlali, až

si bicha drželi.

Pak jela panímáma zaseje na pole, a pantáta ml poklízet,

pastvica mu pomáhalo, ale naschválem málo. Dyž posílal svanu
panímám, neml nic hotovo, dti dostaly všecky ezu a iely
jedno víc než druhy. A dobytky panímáma eše podojila a napojila.

Nemohyl si pantáta ani sednout ani vodpoledne. Než spravil

svinstvo, zas vobíral jabka, a dyž panímáma k veeru s póla

pijela, tak musela vo dušu k práci, aby nemli lidi i zvíectvo hlad.

A sousedi pišli na besedu a vysmáli se pantátoj ; von

musel piznat, že májou žensky dost co dlat a že je ženská

práca taky práca, teba ju nebylo po nich vidt.

A pantáta poslal na udobenou pro dobrou koalku, a paní-

máma nasmažila kutchan vajec a dala putr, kerej zatím v lochu

stuhl, k chlebu, a sousedi se pomli, jen se pantátoj smáli, že

se pi tom poád škaredil.

Ale pantáta Zeman si vod ty doby panímámu lepcí po-

važoval.

Povídaka ze ždárských hor. Napsala Vlasta Pittnerová.

11. Jemnice.

Hranice: Police, Kdousov, Mladoovice, Racovice, Budko v,

Radkovice, Kynice, Krasonice, Horky, Želetava, N. Híše, Jersice,

Budiškovice, Tebtice, Ostojkovice, Baovice, Pálovice.

V okolí Jemnice lid svoue nazývá „eskou", u N. Híše
„moravskou".

Samohlásky.

1. i se dlouží: a) po esku ve slovech: pára, lávka; h) ve

slov pastvisko — pástvišata; c) v genitiv mn. slov: strana

strá, raná — rán, vrata — vrat, do koán.
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2. d se krátí ve slovech : kráva (na Daicku kráva), dávno,

nedávno.

3. Koncové a trvá celkem nepehlasováno : kanca, u ševca,

do kosa, do hrnca, s koua, sklenica, duša. Slyšeti však i tvary

pehlasované, a to astji než na Ždársku a Novomstská.
V Krasonicích 50letá žena (r, 1883.) užívala jíž dosti hojn
tvar pehlasovaných: u ševe, do koše, zabili kance, 1. máje,

to je naše zahrada. — V Tebticích mluví se vedle: u Nmca,
mládenca, kuža a p. též: do Chlumce, syn našeho hospodáe,

pl tvrtá tisíce, patálíje.

e, é.

1. e má v okolí Jemnickém zvuk nm. d a prodlužuje se

druhdy po zpsobu eském: leží, bjéží,

2. é (ie) mní se v polodlouhé ý {i): a) ve jménech: m5'no,

pýro, dýšt, krýv, chlíb, mlíko a p.; h) v infinitivech kmen
zavených: nýst (v. nést), plíct, výct (v. vect), vlíct, piet, síct,

týct, jíst; c) ve skloování jmen pídavných: dobrýho, dobrý;

d) ve spojce nyž (= než).

3. é tvrdne ve slabice '?^ jako na Žársku a Novomstsku:
nkdo, nco, nkdy.

4. é se mní v í v indikativ praes. slovesa hnáti: žínu —
žíneš atd; ale: pože.

i, í.

1. Hláska i má zvláštní zvuk, znjící mezi « a ?', tu více

k (jmenovit v pohraniných osadách Tebelovicích a Raco-

vicích), tu více k i se kloníc. Po retnících je ped touto hláskou

všude zcela zeteln slyšeti / Zvláštní tuto hlásku oznaujeme

písmenem ?.

bi\ pi^ VI, mi = bjz (hje), 'pfi (y^/«), '^fi {^j^)} ^"P i^j^)

bji, slabjíká, hrabjíše, slíbjit, drábji, holubji, — pjivo, slepjica,

spji, — Vjidliky, lavjica, rukavjica, do Budjovjic, vjitám vás,

vjiklat, zbavjit, postavjil, bratrovji, houvjetka (= úvitka, silná

ty), — mjisa, o sedmji, vezmjí.

Nominativy mn. holubji, pávji, chlapji liší se tu výslovností

zcela zeteln od akkusativ holuby, pávy, chlapy; podobné liší

se: 10 hodin bjilo, ale nel)ýlo. Kdo vysloví po esku „Dej mi"
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(i stední), tomu odvtí, že prý „ková má dejmy", t. j. dýmy
= mchy.

li, i, ni = li, í, ní {le, re, nS): list, polica, stolika,

sliva, pálit, pomyslit, — peina, v koui, namíil, — honit,

lehni si.

di, ti, ji = dt, tí, jí {d, t, je) : hodina, hodit, vodit, —
v šupleti, vo pti, — ale: vo šesti, kosti, hosti (* isté), —
jedlo, dojet.

zi, si, ci = zí, sí, cí (zý, sý, cý; v. níže y): zima, vozit, na

vozi, na vobrazi, dal kozi, — vosika, nosit, na kosi, — cibula,

v obci, na peci, po silnici.

ži, si', i — zí, sí, í (= žý, šý, ý): žid, žito, — šidit,

cicvár, v koši, v nši, - itat, vláit.

2. í zní jen polodlouze jako v obecné eštin. „Ti niti"

a pt nití" znlo mn stejn dlouze. Studující z té krajiny

rodilý tvrdil mi, že „ucho naše lokal kosti a instrumental kostí,

a znjí skoro stejn, pece z výslovnosti rozezná". Možná, že

pi tom rozeznávání psobí grammatické svdomí; mn nebylo

lze postehnouti nijakého rozdílu.

3. Tímto zpsobem dlouží se i v nominative množném:
vojáci, žebráci, tí.

4. V slabikách U, H, zí, sí, ží, ší, í zstává í nezmnno,
jenom ci mní se nkdy v cij: cijtit, cín = cijnek (cejnek).

5. eské váti zní tu ivat: kráva ive.

1. Hláska y zní temn, asi uprosted mezi lašskopolským

a eským y. Hlásku tuto oznaujeme písmenem ý: rýbý^, pýský.

kravý bylý, vyskoil. Práv tak zní též í v slabikách z/, si, ci,

ži, ši, i, li, i v píkladech výše vytených,

2. ý mní se v ýj, v Jemnici a odtud na jih (v Palovicích

atd.) v ej pecházejíc, jako na sousedním Daicku: strýjc, býjk,

pýjcha, týjden, býjvám, hýjbám, umýjvám, výjmluva, výjplata,

dobrýj, dobrýjch, dobrýjma.

Rýpat = rýti, rýjpat (rejpat) = rýpati.

o.

Hláska o mní se v ^< (w) v týchž asi slovech jako v sou-

sedních podeích: kuža, nuša, luj, vbec (obec) a p.
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u, .
1. Koncové 1' trvá celkem nepiehlasováno .• našu prácu,

žlicu, sklenicu, dušu, veeru. Zde onde však slyšeti i tvary

pehlasované: svini (Kynice), prácí (Tfebetice). Pravidlem jsou

nyní skoro všude akkusativy: j% pro ní. Chci (Tebetice) —
nechcu (Kynice).

2. lí mní se vesms v on : louka, za chalupou, budou, tlouct.

on v instr. vzoru duša trvá nepehlasováno: pšenicou,

sklenicou; v instr. vzoru kost zpravidla se pehlasuje: kostí,

za vsí; tak i: pod paží, za Telí, pod máji (nom. mája).

Obec Slavíkovice dlí še ve dv ásti: první chalupy a

druhé chalupy. I íká se: u prvních chaloup, u druhyjch cha-

loup; sice zní genitiv mn. chalup.

ej, éj, yj.

1. ej pvodní i pehlasované jakož i yj mní se v ýj:

výjce, dlýj — dlýjte — dlýjme, d.ýjchýj, vjiklýj, nýjsu —
nýjni, mýj, zakryj, verýjší, nýjlepší.

2. á)' mní se v y: moudíjší, hodníjší, peraýjšlij, sádij

(= sázej), — našijch — našijma {=-- našejch, našejma na

Daicku).

Sr aženiny.

Ach (= abych), dych (— dybych) — dýchme, jách (= já

bych; ale: že bych, nikoli: žech), nákyj (= njaký) — náká,

dobrytro.

Souhlásky.

Spodobování souhlásek.

Skupina >-'h mní se jako v sousedních podeích v sch:

schoet, schodit, schodnout se.

d, d; t, .
d mní se v r ve slovech: svarba, herbáví.

Koncové f nemkne ve slovech dle vzoru kost: nit, chut,

spravedlnost, dost;

f Si ^ tvrdne ve slovech: zet, zed, zpovd, dyšt a v im-

perative pust;

( mní se v c v imperative: plac, vrac, chyc, mlac a ve

slovese chcet;
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ft v imperative mní se bud v ct nebo jt\ mlacte, vracte,

chycte, plajte;

t — s mní se v ./
— s : vraj se, posvj se

;

dt mní se zpravidla \ jt: neshojte, hlejte; ale: zavecte;

t nemní se v A; ve slovech: tlustýj, tlouct, tlait;

dj, tj nemní se v z a c: hádt, vychádt, kátt, osvobo-

dénýj, hudn5^j, zahodnyj, vyplatnyj, vj^mláténjj.

v, f.

v se mní v 6 v pedložce bedle;

v se nemní v u jako na Ždársku: kavka, dve;
v se mní \ j v místním jmén Slajkovice = Slavíkovice;

v se píisouvá ke každému náslovnému o: voko, voves,

vobd, vošidit;

/ se mní u v ve slov trouvat.

k, h.

k se vysouvá: Humperk — Humpeíek (kopec s kaplikou

u Krasonic);

k se stídá s k (g): lido v. kdo, hdý v. kdy, lide v. kde;

h se vysouvá ve slovech: nedo, nedy, nede, nide;

h jest pídechem každému náslovnému u, ov -. hu souseda,

hudlal, hutekl, humím. hulevilo, huši, hudit, huit, houl, houhor,

houvod, houterý, houvoz, Houjezd; výjimkou též: hosud.

Náslovné í jest bez pídechu vyjmouc: harmara, harest,

Hanka. V Kynicích i náslovné «, ou jest bez pídechu krom houl,

z, iS, z^ c
s mkne v š ve slovese muset, .? a z v imperative: pros,

nevoz, nekaž a p.;

s mní se v c v pídavných na ský: moravckýj, krejovckj^j,

panckýj a v podstatném cvorník.

Koncové s mní se v j ped sykavkou: paj se, zaj sme

jeli, pro] za nás.

Koncové i ped sykavkou mní se všude v / : aj zaseje,

uj sndl, aj se vrátí, nej zave;

s trvá nezmnno: mšan, šestí, strniše; jen ve slov

déš mní se v st: dyšt;

^c mní se v je: kojce, svijce, matijce, babijce, na tejce

(tejka).



— 270 —

.1.

/ se vysouvá: pudu.

/ se mní u v : Houvzd {= Oujezd).

Presmyk: žlica, máslenica.

Skloováni jmen podstatných.

1.

Jedn. 1. holub dub

2. holuba duba

3. holubovji dubu

4. holuba dub

5. holube dube

6. holubovji dub
7. holubem dubem

Vzor: hoJuh^ duh.

Množn. 1. holubjí

2. holubu

3. holubm
4. holuby

6. holubech (ách)

7. holubama

duby

dubu

dubm
duby

dubech (ách)

dubama.

Jedn. 1. muž nuž

2. muža noža

3. mužovji nož
4. muža nuž

5. muži noži

6. mužovji noži

7. mužem nožem

2. Vzor mwž, nfiž.

Množn. 1. muži

2. muž
3. mužm
4. muže

6. mužích

7. mužema

nože

nož
nožm
nože

nožích

nožema.

Plást má: pláša, plášu atd.

Vzor ohraz sklouje se dle vzoru nuž : na vozí, v lesi,

pkný vobraze, má dva pse,

Instrumental mn, kmen mkkých koní se zpravidla na
fma (ideji ama): hrncema, košema; tak i volema v. volama

i volma, kotlema a p.

Akkusativ mn. je pravidelný : Jsou tam vojáci, ptáci od-

letli — vidl vojáky, chytal ptáky, raky.

Skloování jmen rodu stedního, nehledíc k nkterým zvlášt-

nostem hláskoslovným, nahoe vyteným a ku tvarm obecné

ei vbec vlastním, neliší se hrub od jazyka spisovného.

Místo má v lokále: mistti.

Vfjce (vejce) : výjcete, výjceti atd., mn. výjce, vajec, výjcím,

výjcich, výjcama.
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Vokativ jedn. vzoru ryba rovná se nkdy nominativu:

tetka! kmotra! Francka! Tonka! v. Maryno! Nano! Terezo!
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Pídavné pisvojovací koní se na u -ova -ovo a skloiiuje

se celkem dle dobr>'j. Pídavná tato tvoí se také od vlastních

jmen adjektivných : Sušick.tj — Sušiku —ova — ovo, Holýj

— Holu, Šastnyj — Šastnu.

Komparatív je celkem pravidelný: moudr.ýj — moudíjší —
n.tjmoudijší. Dobrýj má lepcí, hezk.Ýj — hezkýjší.

Skloování zájmen.



— 273 —

4. našeho, naše naši (našu) 4. naše

6. našom naší 6. našijch

7. naším naší 7. našijma

1. ten, to ta ty (pro všecky ti rody)

2. toho tý tyjch (tejch, tch)

3. tomu tý týjm (tejm, tm)
4. toho, to tu tý

6. tom tý týjch (tejch, tch)

7. tým (tím) tou týjma (tejma).

V Kynicích a odtud na sever jest instr. tým, v Budiško-

vicích a odtud na jih už tím.

V genitiv, dative a lokále jedn. r. ž. je tu všude tý proti

ždárskému tej.

Tvary tm, tch vyskytují se po ídku vedle týjch, týjm

(v Kynicích).

Skloování íslovek.

Jeden, jedna, jedno sklouje se zcela dle ten, ta, to. Ostatní

íslovky mají tytéž tvary jako na Ždársku, leda že vedle tvaru

dvouch slyšeti také dvou: ve dvou domech (Tebetice).

Všecek má všeho v. všeckýho, v lok. jedn. r. m, a st. všom;

v ísle mn. všechny (pro všecky ti rody), všech v. všech-

nýjch atd.

asování.

1. Slovesa, jež mají v 1. osob jedn. ím, mají v 3. osob
mn. a) íjou : chodíjou, uíjou se, víjou, jíjou (osady na východ

od Jemnice), b) íjou vedle i: chodíjou, kleíjou — chodí, kleí.

Když oslovujíce onikají, užívají eských tvarv obecných: vdí,

rozumjí, slýšejí (Budiškovice), «) i: dti spjí, voný to neví a

vadí se, voný mji uvaí nco (osady na západ od Jemnice).

S 3. os. mn. na ají neodsouvá se ^ jako na Ždársku : íkají,

zpívají, dají.

2. Pechodníky jsou jen: stoja, choda, sedá, klea (v Ky-

nicích a okolí). V okolí Jemnice užívá se nkterých pechod-

ník s pedložkami: Na stoja se zatkla (zadusila se stojíc), na leza

je, s klea usnul.

18
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3. V píestí inném v nkterých osadách pevládají tvary

neelidované: sedl, vedl, lehl, ekl (Kynice, Krasonice, Lomy, za

fei však i: nes, ved, ek), v jiných elidovaué: leh, ved, sed si,

pibéh, nastoup (Tebelovice, Racovice, Palovice).

Daické tvary: lehlu, uteklu a p. slyšeti jen po rznu
v Tebeticích a Mánesovi ich.

4. Píesti trpné: odvedenýj — odvedená — odvedený,

hutit}j — hutitá — hutitý, pokrýtýj — pokrytá — pokrytý,

trpjenýj, hodnýj, hradénýj, osvobodnýj, zaplatnýj, výmlátnýj,

— Už je zaplatino, vymlátíno, poseíno, vyhodino — žito je

poseený, vymlátný atd.

5. Infinitiv a nkteré dležitjší tvary:

I. tída.

íst, klást, kract, vect, kvject — kvjetu, myct (mésti),

plict, rošt — roštu — rošt, rostla — ros, roste, tást, vézt,

nést, moct — muž, pjict — peu, síct — seu — sek, týct,

zapjít — zapjal — zapjitýj, hutít — hutal i huti — hytitýj,

žit — žal — požitýj, vzít vzal — vzitýj — vezmi — vezmite,

dít; mlet, tít — tu — ti — tite, prostít, vít, mít, zábst,

zabe — záblo, — krýt — krýju, kryj, lit — líju — lij —
lityj. -

Sloveso hnísti je neznámo. Místo hrýzti užívá se tvaru

hrýjzat — hrýjžu — hrýjzal. Místo mor. rožít íká se rozsvjítit

II. tíd a.

Lehnout — lehni, lehnite — leh.

IIL tída.

Humjet — humjím, humjíjou — humjel, chcit — chcu —
chci, chcite, chcel (chcet n. scet — scu — scel v Kynicích),

spát — spjím, spjíjou — spji — spíte.

IV. tída.

Prosit — prosím, prosíjou — pros, proste — prosil — pro-

šenvj, kazit — kaž, kažte, vozit — vož, vozte.

V. tída.

Kátét — kátím - kátl — káténýj, sádét — sadím —
sádel — sádnýj, výchádt — výchádím — vychádl.
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Dležit je v této tíd zvlášt tvar imperativu: dlýj —
dlyjme — dlýjte, sádij, kátíj, vychádij, pemýjšlij, tesíj, hýjbýj,

oryj, vjiklýj, cpji — cpjime — cpjite. dýjchat — dýjchýj.

Het heju — hej — hál, pát peju — pej —
pál, smát se — smjeju se — srajej se — smál se.

Hnát — žínu — žínou - že — hnal — hnanýj.

Místo okáti íká se vokáhnout: vokáhnu — vokáhni,

vokáhl.

Býjt.

Su (sem) nyjsu býjd

ses (si) wtjseš hýjíme

je nýjni býjdte

sme nýjsme

ste n51ste

sou nýjsou

Nkterá píslovce.

Dom (Tebetice) — domu (Palovice), dol (= dole), vod

zdula, dneskym (= dnes), nýjkom, záhy, teprove, jo (= ano),

lele — lelete n. lale — lalete (= mor. hle — hlete).

Komparativ píslovcí jest: teplijc, studenijc, pknijc atd.,

rejši (radji).

Kdo sndl holoubjátka?

Sevcovka upekla dvje holoubjátka, jedno pro sebe a jedno

pro muža, pjekn barvy zlatý, postavjila je na pec a šla nkam
ven. Švec zatím šil. Chvílkama zdvihl nos a uchal do sebe

hezkou vu, kerou byla celá sednica nadchnutá. Konen ho

zarazila va tak hodn, že mu mlsnota dýl na stolijce posedt
nedala. Sotva žena paty ze dveí vytáhla, byl ze stoliky zhuru

u randlíku. Spíš ale, nežli pro jedno sáhl, pozoroval, nýjni-li

žena v síni, a to z tý píiny, že se ženy moc bál. Venku bylo

ticho, a švec v erstvosti holoubjátko výtah a snd. Mlsný jen

dýž oblíznou, a hladový dýž se najíjou, je starodávný písloví.

Švec byl ale mlsnýj i hladovýj : teda nebylo jednoho holoubjátka

dost; proto se taký bez delšího rozmýjšlení do druhýho pustil

a beze všeho sndl. Potom sedl na tínožku a bedliv šil. Žena
pišla do sednice, a že bylo práv poledne, uchystala na stul

18*



— 27(j —

talíe a dala objed. Všecko šlo dobe, Jak pišlo, ale na peeu,
nastala z istá jasná bouka. „Kdo sndl holoubje?" znlo první

udeení. „Mje se neptVj, já ne; dyt sem ani nevdl, zeje peeš!"

znla zase vodpovd, a to šlo v jednom kuši dál, otázka za

otázkou, vodpovd za vodpovdí. Švec se nepiznal, až konen
ekl, že to žena sama sndla, co na om na ubohj^m níko sce.

„No dobe teda, necháme hádky prozatím; ale od tyto chvíle

nebudem jeden ani druhýj mluvjit. Kerýj bt spíše promluvjil,

na tom to zvustane, že holoubje sndl."

Tak rozhodla ševcovka a podle jejího vyjroku musilo se

stát. Vod tý chvíle b^^lo v ševcovým domje jako v lirobje. Mrzelo

je to dost. Ševcovka nemohla se vadit a klevety vypravovat,

ševcovji se zase stýjskalo, že nemže vodpovídat a zpívat, i radši

by její vádu byl poslouchal, než to mrtvý ticho snášel. Ale první

slovo vyknout pece nescel jeden ani druhyj. Byl tetí den od

tý doby, co naposled spolu mluvjili, dyž zastavjil u domku koár,

sloužící skoil dol a ptal se na cestu k rajestu. Už mjela ševcovka

hubu oteveno-U na vodpovd, ale najednou zase sedla a jen

hukázala rukou na stranu, kady mají jet, a švec hudlal to

taky. Sloužící pijda nazpátek povídal páuovji svýmu, že sou

v chaloupce dva nmý. V tom vybjehne ševcovka z chalupy,

kerá si byla nco vymyslila, a leze k pánovji do koáru, dávajíc

na srozumnou, že mu cestu hukáže. Pán hudlal místo, koí
praskl do koní a už ujíždli. Tu kií švec z vokna: „Ženo?

ženuško, neodjíždij a odpust mji, já sndl holoubjátka !" Žena

se dala do smíchu, až jí kryv do tváí stoupala, Níko teprove

pánovji celS^j kousek vypravovala. Pán se srden zasmál a dal

ševcovce dukát, aby si koupjila jiný holoubjátka; z tyjch ne-

dostal ale mlsnyj pan manžel ani na zub.

Slavíkovice u Jemnice. Napsal stud. Jií Puchnar.

III. Daéiee, Tele, Teš.
Na jihu a na severu podeí toto hranií s územím n-

meckým, na východ s podeím jemnickým a ždárským, na zá-

pad jde podél hranic eských, je pestupujíc.

Lid v oblasti tohoto podeí nazývá sám sebe všude „echy
a mluví „esky".
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Samohlásky.

1. a kmenové i koncové pehlasuje se všude tou mrou
jako v obecné eštin: nom. jedn. epice, práce, kaše, rže, ne-

dle, akk. jedn. muže, zajíce, kon, gen. jedn. do koše, s nože,

do koue.

Ostatek <?, á má touž povahu a podrobuje se týmž zmnám
jako na Ždársku: pomohat, dopomohej a j.

á zdrobnlých slov v átko zstává nezmnno: kuátko

>

prasátko, housátko, poupátko.

2. e má zvláštní, mouený zvuk, podobný nm. a, jako ve

východních Cechách: mád, chlába, v lat, sát, vádaš.

é mní se v polodlouhé ;/, í v infinitivech kmen zavených

a ve skloování jmen pídavných: nýst, výst, piet, lízt, atd.

dobrý pjivo, dobrýho, dobrýmu.

e se mní v a ve slov naštovice.

e netvrdne v slabice né\ nkdo, njakej, nkde, nkdy, —
stn.

e seslabuje se v i v indikativ slovesa hnáti: žinu, žineš

— Zinou.

é se po zpsobu obecné eštiny nkdy prodlužuje : bjéží, zelí.

tvrdne ve slovese vedit — vdl; v Tešti: vdt.

3. V Bílkov, Hišici a v Piín slabiky hi, pi, vi, mi znjí

6/e, pje, vje, mje: bje, pjevo, koupjel, vjedlika, hlavjeka, pra-

chavjece (houba dmýchavka). I slabiky di^ ti, ni, ji, U, i znjí,

tu jako d, t atd. Krýv (krev) zní jako kryev, gen. krvje.

V ostatních osadách i po retnicích se jotuje: bji, pjivo,

pecházejíc na eských hranicích ve stední i eské.

4. y má zvuk istý.

ý pechází v ej : bejk, strejc, bejvám, dobrej, dobrejch>

dobrejm.

5. íká se: Kráva kupe, kupla, jinak: kopat, kopám.

6. u, se pehlasuje tou mrou jako v obecné eštin:

epici, nši, rži, v nedli, za pekárni, k panu mlynái.

u se mní v y ve slov hlybokej, ou (ý) v ej: hlejbka.

ú se rozvádí v ou: za stodolou, louka, tak i w ve slov

dolou. —
7. O dvojhláskách aj^ ej, ij platí, co povdno o podeí

ždárském. yj se mní v ej: umj, zakrej.
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8. Sraženin ach, dych a p. v podeí tomto není.

Kvantita samohlásek jest i v tomto podeí celkem ješt

moravská: jáma, bláto, lípa, hlína, puta atd., jen nkterými dél-

kami blíží se eštin spisovné a obecné: skála, pivo, zelí, bjéží,

leží, Bože, mstek, schdky; — pst — v post (jinde na Mo-

rav: v pust), a je krátké ve slovech: fara, kráva.

11. Souhlásky.

1. Skupina sh mní se u výslovnosti v %ch -. schod ho,

schoet, schon.

2. ^ se mní v lu v píestí inném rodu mužského : eklu
— ekla, hejklu, vedlu, kleklu a ve slov sluza.

r se mní v ro v pedložce skroz.

3. Koncové n nemkne ve slovech: kamen, emen, plamen

atd., den. — n mkne v pídavném špiiiavej (Tešt).

Jmenná koncovka dma, ima mní se v di-eií, íre: kováren,

pekáreíí, ovíren; v Tešti: kovárna, cihelna atd.

rí mní se v j ve slovech: jemej. Jemec.

4. d se vsouvá ve slov petržedle.

Koncové t nemkne ve slovech dle vzoru kost, štvrt,

nit, chut.

t tvrdne ve slov dešt a v imperative pust.

t mní se v jt: hlejte, pojejte.

a f nemní se v z a c a) v iterativech V. tídy : vy-

chádt — vychádím, sádt, utrátt — utratím, kátt, vyplátt,

h) v píestí trpném : zasadíno, vymlátíno, zaplatíno, zaplatnej

v. zaplaceuej.

t mní se v c ve slov scinka.

5. v se vysouvá ze slova chjka, mní se v h ve slovech:

pabouk, pabuza, pabuzník; nemní se jako na Ždársku po samo-

hlásce v n: kavka, pravda atd.

v se pisouvá ke každému náslovnému o: voko, voves,

vobd, vobdlávat.

p v okolí Tešt mní se v h ve slovese: budu (= pudu>

pjduj.

bn mní se v w ve slov rymík.

6. fc v násloví námstek a i»ríslovcí nemní se v h: kdo,

nkdo, kde, kdy.



— 279 —

h se pisouvá ke slovm : hnízkej a hlávka (= lávka). Ná-

slovné samohlásky nemají pídechu h.

7. z se odsouvá se slova etelnej.

s se mkí ve slovech: šahat, muset, myslet, vejproš (od-

prošování nevsty), v imperativech : pros, nenos, nevoz, pušte a p.

s mní se v c v pípon oký: pancky, mužckej, pražcky.

s se sesouvá se slov: tekovat, telci — telice (ve for-

muli zaíkací), tevo a p.

s mní se v
.;
ped následující sykavkou : já váj zaháním

Moravské tíska zní tu po esku: tíštka.

c mkne v <?" ve slov plíník.

8. Koncové ž a š" ped následující sykavkou mní se všude

\ j: aj se vrátím, uj ses umyl ? nej sluníko vyjde, dej si pro

peníze?

š mní se v šf: mšan, štstí.

c mní se \ j''- : žebrajce, matijce, matijin, v kytijce, kojce,

babijina, ke kaplijce, proti klijce.

9. j se vsouvá ve slov vaejka.

10. Zvláštní pesmyk jest ve slov krapadlí (= kapradí).

III. Skloování jmen podstatných.

1. V Bacících zamují akk. mn. r. m. s nominativem a

porznu i jinde: kosti nosejí na ty krtci (Hišice), pro všechni

(Bilkov); ale celkem odlišují se správn oba pády: Jsou tam

ptáci — chytal ptáky Šli tam vojáci — vidl vojáky atd. (Vydi).

2. Lokal mn. rodu muž. a st. vedle ech bývá asto ích :

v lesích, po horoucích peklích.

3. Instrumental mn. kmen mkkých koní se na ema:

mužema, nožema, hrncema, ržema; tak i: za Eakousema.

Podstatná na í, la kolísají mezi skloováním tvrdým a mk-
kým: popel — popela — popeli, truhla — truhly — v. truhle,

škola — do školy, na škole.

4. Podstatná rodu m. na s a z a rodu ž. na 'a a za sklo-

ují se dle tvrdých kmen : vobrazy, lesy, vozy, na voze, v lese,

kozy, lesy, o koze, o kose.

5. Genitiv a lokal duál. podstat, ruce a nohy jest rukouch,

nohouch.
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6. Porznu pisouvá se kn genitivu mn. na /' hláska ch dle

obdoby jmen pndavnj^ch: íiašícli, knzích, dtích; ale: kostí,

mastí a p.

7. Místo má v lokále: na místti; hnízdo: do hnízdte, na

hnízdti, hnízdata atd. Tak i : lože — ložete, strništ — strni-

štte, brabeništ — brabeništte a p.

Ženské kmeny na ev pestupují pod vzor duse: koroubé

(korouhev),*) vtv, korotv, mrkv (Tíešt).

IV. Skloování jmen pídavných.

Jedn. 1. dobrej, dobrý dobrá Množn. 1. dobrý

2. dobrýho dobrej (dobrý) 2. dobrejch

3. dobrýmu dobrej (dobrý) 3. dobrejm

4. dobrýho, dobrý dobrou 4. dobrý

6. dobrým dobrej (dobrý) 6. dobrejch

7. dobrým dobrou 7. dobrejma.

V genitiv, dative a lokále roduž. je tvar dobrej obyejnjší;

však i dobrý slyšeti dosti asto vedle nho: u Dobrý Vody (Vanov),

v celý vsi (M, Piín), peí s naší bily husí v. tej starej bab
(Hišice, Vydi).

Nominativ mn. je pro všecky rody stejný: daický páni,

stali se z nich hodný lidi, nkery pravili.

Pídavné jméno pisvojovací koní se na ú -ova -oio a sklo-

uje se celkem dle dobrej. Jeho tvary v stedním rod mají

také nkterá jiná pídavná : žilovo koení (= na žily), cicvarovo

semeno,

V. Skloování zájmen.

1. Skloování zájmen osobních neliší se od jazyka spisovného.

2. Mj — má — mý sklouje se celkem dle vzoru dobrej.

3. Náš — naše — naše vyjmouc tvary našom (lok. jedn.)

a našima neliší se od jazyka spisovného.

4. Von sklouje se celkem jako v eštin. Akk. jedn. st.

jest vtšinou ho, po pedložkách n: Necht nám ho, já si pro

n pijdu (podmáslí). Lok. jedn. jest v om, jako v om, v niom,

ve všom.

Jejich se sklouje jako všude na západní Morav: od je-

jichlio domu, k jejichmu stolu.

*) Han. koróba, slov. korovika.
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5. ten, to ta ty

toho tej(tý) tch(tejch)

tomu tej (tý) tm (tejm)

toho, to tu ty

tom tej(tý) tch(tejch)

tím tou tma.

Vedle tvaru tej slyšeti dosti asto také tý: z tý strany i

z tý, na tý louce, dej tý husi žrát.

Zídka se vyskytují rozšíené tvary tejch, tejm.

íslovka tí — ti má v genitiv tích : z tích klas (Da-

ice). adové íslovky jsou: šistej, sidmej, vusmej.

VI. asování.

1. V nkterých osadách 3. osoba mn. tch sloves, jež

mají v 1. osob jedn. ím, rovná se 3. osob jedn.: dti se vobloží

(Bilkov), voní mluví všelijak (Vydi), chlapci chodí, uí se, umí,

hází, jí, ví, kleí (Hišice).

V jiných osadách jsou koncovky í a pji vedle sebe: bolí

ho nohy — vidjí, držejí, pálejí i pálí (Volfíov), lovjí, koupjí
— astji: chodí, ví, jí (Vano v). Onikajíce užívají vždy tvaru

ejí: Tu psniku také umjí? Vidjí? V Tešti koncovka eji

pevládá vedle pravidelných tvar: vdí, jedí.

2. Iníinitivy: jet (neject!), výct, kvýct (kvtu), íst, plíct,

píst (pídla), kract, tást, nýst, piet, zábst — zabe — záblo,

žit (žnu), zaít, zapit, utit, pijmout — pijmulo se to (:= ujalo),

roužnout — už je roužnuto (Tešt), zehet, pát, smát se, jest.

3. Píestí inné kmen zavených : eklu sem, eklus, eklu,

ekla atd., hejklu, pádlu, vedlu, jedlu, lehlu, zapísklu, doslechlu.

Vedle toho jsou všude tvary elidované: ukrad, nes, zbled,.

utrh, útek atd., které dobou novjší nabývají vrchu.

4. Píestí trpné : už je vymlátíno, vyplatíno, zavito, zapito

(= zapjato), — voves je vymlátnej, žito je požito, strom je zká-

tnej atd.

5. Myt — meju — mej, myl, kryt — kreju — krej — kryl,

scít (chtíti) — sci — sceš — rodii scí (N. Híše), chcejí (Vol-

fíov). — Bejt — sem — seš — byd. — Zazpívnem si (= za-

zpíváme).
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VII. Nkterá píslovce.

Nejko — nejkom — neniky, tydá (tehda), záhy, žet

(ovšem, ano), vydy, vydy, Maryno ! Teplejc, pknjc, zkraejc,

zdýlejc, radš (Vydi) — rejš (Volfíov). Bylo jí snaž (Hišice);

Spojka jestli má tvar esi^ spojka ponvadž, jinde na Morav
v ei lidu málo známá, je tu obecná.

Ti bratí.

Byl jednou jeden otec a ten ml ti syny. Nejmladší z nich

menoval se Pepek, a ten povídal, že pude na vandr.

Dlouho a dlouho pej se toulal po svt až konen pišel

k jednomu pastejovi, kerej si ho zjednal, aby mu páslu vovce.

Ten pastej si sním neudlal žádnou službu. Dal mu do mošny

sejra, kus chleba a namazal mu ho putrem, a Pepek vyhnal

stádo vovec na pastvu do jednoho lesa. Tam si sedlu na paez,

vyndal chleba a sejr a jedlu. Za nedlouho pej usnul a spal

pes celej rok. Potom se probudil, vzal bji, sehnal stádo a hnal

domu. Pastej mu dál beránka, kerýmu dyž ekl: „Beránku,

votaj se !" tu s nho padaly dukáty. Von ho chcel zkusit a na

cest eklu: „Beránku, votaj se!" a hned s nho padaly dukáty.

Potom pišel do hospody na nocleh a eklu hospodskej,

aby mu ho skovala, ale aby mu neíkala: „Beránku, votaj se!"

Hospodská byla na to velice zvdavá a chcela ho zkusit, je-li

to pravda. ekla: „Beránku, votaj se!" a hned padaly s nho
dukáty.

Potom šla a ekla mužovji, že mu dají jinýho beránka

za nho.

Ráno, dyž vodcházel dala mu jinýho beránka, a Pepek

s ním pišel domu. Táta se ho ptal, co si vysloužil a Pepek

eklu, že má beránka, kerýmu dyž ekne: „Beránku, votaj

se!" tu hned padají s nho dukáty na zem.

Dyž ale beránek nechcel dukáty sypat, tu ho zbil

hodn holí.

Potom povídal Kuba, že si pude nco lepšího vysloužit, a

šel taky do svta a pišel zrovna taky k tomu pánovji, u kerýho

by] Pepek, a ten mu dal taky pást vovce.

Jako Pepek, tak i von pespal celej rok, a pastej mu
dal zase ubrousek.
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Na tomto ubrousku hned pej se objevily ty nejlepí jídla,

dyž eklu: „Ubrousku, prosti se!"

Kuba potom pišel práv do tý hospody, a hospodská mu
taky ekla: „Ubrousku, prosti se!" a hned na nom byly ty

nejlepí jídla.

Potom mu dala ráno jinej ubrousek. Potom taky ho nechcel

ubrousek poslechnout a Kuba ho spálil.

Potom povídal nejmladí, kerýmu íkali hloupej Honza, a

ten povídal, že nejkom pude von na vandr.

Honza taky pišel k tomu pastejovi, a ten mu dal hl, kerá,

dyž eklu: „Dundo, dundej !" tu vona tloukla vo všecko pry.

Honza taky pišel do tý hospody na nocleh, kde byli jeho bratí

vokradeni a eklu hospodskej, aby neíkala: „Dundo, dundej!"

Hospodská myslela, že to bude zase nco pro ni, a ekla:

„Dundo, dundej !" a hl na ni skoila a tloukla ji. Hospodská

kiela co mohla, až se Honza probudil a vokíklu hl. Potom

hospodská musela mu dát beránka i ubrousek a Honza s ním

pkn špacíroval domu.

Doma vidl na tese zlodje a eklu: ,.Dundo, dundej!"

a dunda dundala vo všecko pry.

Táta se ho ptal, co si pines, a Honza hloupej vodpovdél,

že má beránka, kerej sype dukáty a ubrousek, kerýmu dyž

ekne: „Prosti se!" tu hned sou na iíom ty nejlepí jídla.

Volfíov u Daic. Napsal stud. Petr Kocián.

Skladba.

I. O jmén pídavném.

1. Jména pídavná bývají v ei lidové astji nežli v ny-

njším jazyce spisovném za genitiv, pády pedložkové a j.

:

devný handlí (obchodník s dívím), plátná bouda (v níž se

plátno prodává), železný kvelb (kde železo prodávají), sinové

dvei, jizební dveí (od sín, od jizby), pecn vidly (od peci),

posvtová stolice (na posvty = draky), seová mašina (na

setí), koení vtrovo, keovo, žaludkovo (od vtr atd., Daice).

2. Pedpony po a pH asto se skládají s pídavnými jmény

na oznaení menšího stupn vlastností : holka pomalá, pimálená,

pomenší páteli, poslabej lovk, je poneraocný, poširoký, po-

ervený, poblavý, pistarší.
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3. Píedpona p<' druhdy se odluuje od svého pídavného

:

Pie mj rnilej Bože ! Pie my milý Dlouhý

!

4. echismy: To je kluk nedobrá, ty kluku klukovská a p.

vyskytuji se teprv až na Daicku a Telecku.

II. O rod jmen.

1. Podstatná jména téhož tvaru jsou rzného rodu:

a) mužského: jablo (Skreje\ klec (Jihlavsko), kopyst

(Daice), nesnáz (Perovsko), postel: každé má svj postel, na

smrtelným posteli (záp. Mor., han.), pót (pou) : o poutu, na tem

póti (záp. Mor.), poušt (Mezií6i\ povode (záp. Mor.), skréš =
skrýše (Zábežsko), vocel, zerz (rez).

Rodu mužského jsou jmenovit místní jména konící se na

mkkou souhlásku: Pustim (do Pustima), Lul (do Lula',

Žel (do Žela), Holomouc (do Holomouca) atd.

Na sev. Morav, kde se n v genitiv pehlasuje, jest Vo-

lomóc n. Volmóc rodu ženského.

h) ženského: protokol byla nmecká (Zábeh).

2. S rzným rodem mní se též tvar substantiv:

a) z mužského v ženský: brambora (Budjovice), korába

(kra stromová, Drásov}, kemela (Drahany), mája (strom má-

jový), mía (N. Msto), neduha (^Daice), pruha (Meziíí),

skrojka (N. Hiše), stoha (N. Msto), vichora (Zábeh).

h) ze stedního v mužský : tejl (N. Msto , topor (han.),

petržel (petrželi, Jihlavsko);

e) ze stedního v ženský: blma (Budjovice), numera

(Zábeh), veliká ho (Lisice\ ovoc (han.);

d) z ženského v mužský: klobás (Br.), povr (Tišnov),

rejž (Ždár), vos (Drahany.

Poznámka: Brach m ženský tvar bracha : Míly brachy

!

(Tišnov).

Drozda na Jemnicku je rodu mužského dle vzoru starosta,

v mn. . drozdi.

3. Jako na Laších (Dial. I, str. 102), tak i na západní

Morav (Meziísko, Novomstsko, Ždársko) nevdaná dívka

mluví o sob rodem stedním; taktéž se mluví o ni a k ni:

Bylo sem v mnst. Šlo sem na trávu. Bud rádo, žes mne po-

slechlo. Vono jí vod té doby málo, co vonemocnlo (pravila

matka o 20leté dcei). Ano i vlastní jméno ženské pojí se tu
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se stedním rodem jmenných tvar slovesných a zájmen: Pe-

pina žalovalo, že ho tatínek šidili, Maruška, že dostalo
malej krajíc chleba (v. str. 263. a 264.).

lil. O ísle jmen.

1. íslo jednotné, znamenajíc samo sebou jednotku, nepi-

bírá k sob na západní Morav ani pi slov hodina íslovkj^

jeden; íká se tam: vo hodin, vo tech, vo pti.

2. Plurálem polních prací oznauje se doba, kdy se která

z nich koná: v oraky, kopaky, v sea; na vých. Morav: po

jarních seoch.

3. Plurálu se užívá o každé osob nepítomné, které se

vyká: Náš tatínek šlí na pole. Naši mamilka dó s tráve. Te-

tika ekli. Depak bli vaši streek ? Naši hospodá dneska byli

v mst. Pešli k nám streek Helovi, kmocháek Nmcovi. To
ran dali kmotenka Varhovi atd.

íStarší lidé „pánm" skoro všude na Morav onikají, jenom

na Zábežsku se vbec vyká.

Vítám vás Nechótovi (= Nochuto, Nechutko nebo oba

i s dtmi). Zedníkovi, podte k nám (= Zedníku). Bli o nás

Slámoví (= Sláma), starostovi {= starosta).

IV. O píslovcích.

Di tam ist zhuru (pkn). Tedy byl na pkno pi
zdravým rozum (docela) Na pkno ho zabil. Na pkno nic

nemá (Zábežsko). Kra do (tajn). To už je moc lidi na svt
(= nyní, Zábeh). Debe se hotov stalo, že be ten dnm
pišel na prodé, kópil bech jé fTebí). Všeci tam byli chyba
(krom) sóseda (Kunštát). Byli než dvá. Já sem béla také

jedno hóknótá, hale než jedno. Našli než dva ibk (han.). Bela

nede v kót (tuším). Byl tam? Nede byl. Bude pršet? Nede

bude (možná že). Zábežsko Dál už tam necho
(
po druhé,

již). Už vás nco postrašilo? O, dál ne (nikoliv), já se strašidla

nebojím dál (do konce). Je váš kostel pkný? Je dál pkn
(dosti pkný). Oi mn dál (sice) nebolely

;
jenom horkost" sem

dostal do nich. Já sem ho dále nevidla, ale slyšela sem. Ty
to neuneseš! To dál ne (ano, unesu). Zábežsko. Trvalo to pu!

hodin neskoro (= skoro). Bude mu ne brzo 60let (= brzo •

Kózelniek má na nebrz jako celerová (Zábežsko).
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V. O pádech prostých.

1. nominativ. Vety bezpodmtiié i v tchto náeích jsou

dosti asté (Dial. I , str, 187.) : Stromy lámalo, staveni boilo,

les vyvrátilo, pole zkazilo (o bouce, Zábežsko). Ranilo ho

(mrtvice).

2. Ákkusativ. Co tu mrzneš zimu? Di dom a nemrzni
zimy (Slavkovsko). Péznal se všecko (han.) To už je hrzu
let. Vojska bylo hrzu kolem msta. Bžel skok (Zábeh).
Kero mrcho ! {= kj^ho kozla, Zábeh).

3. Genitiv. aródenic prosela té slóžké i Borotín). Ptalé

sme ho goalk (han.) Zapomnl provaz (Sebranice). Zapbme-
nóla tam nóž (Borotín). Nechám se dítte potrhat? (han.>.

Nechal nás bíiséch stát ( Tišnov). Potuhla sem kroka (Perovsko).

Psina ho pestala (N. Msto). Byla sem toho bedlivá (Olešnice).

Kla co hrdla (výpustkou, Zábežsko

\

Zajímavý je celkový genitiv závislý na zájmen adm: Je
ho sama kže a kost (= je samá kže a kos). Je toho sám erv
(o ervivém ovoci', sám šórp (o ovoci šurpivém), sama pecka.

Je ho sama ertovina (Jevíko). — Na Novomstsku pojí se

pídavné jméno hílý s genitivem celkovým, ve smyslu „plný eho
bílého" : Kabát je bilej prachu. Vl byl bilej vší (Rokytno)

Záporný genitiv ješt na Hané a na Boskovsku je dosti

pravidelný, na p.: Tech ldi neznám. Mši nžro toho vóbili.

Nemohla kaen nahit. Neml nihdy pokoje (Borotín, ale také:

Stárci to neso). Nemáme koln ani nieho. Nemla zobka (Zá-

bežsko). ím blíže pak k eským hranicím, tím více slovanská

tato vazba mizí z ei lidu : Nebyli sme dlužní ani grejcar (Tebe-
tice u Jemnice). Ty lidi neznám (N. Híše). Nesmli snop zapít

(Hišice). Nemám zuby (Piin, Volfíov u Daicj atd. — Podobn
i jiné genitivy z ei tam mizejí: Poruil do škopíka studenou

vodu nalít (Svratka u N. Msta). Nasádl brambory, naezal
halouzky a p. (Budiškovice). Zapu mi ten ubrus (Volfíov).

4. Dativ: Ten lán ml byt mn (Brn.). Tomóto panákovi
béla sem na primiciách. Bel sem mó na svajb, na poheb (han.)

Si tyom(=jemu) strcem? (Zábeh.) Máte kravikám podláno?
(Tišnov). Ditti má devt nedl = jejímu dítti jest (Zábeh).

94 rok mla sem matce (N. Msto). Tak sob tade aspoí tem
nohám vodponu (Zábeh). Co mn chceš? (N. Msto). Panenk



— 287 —

peivo na zpósob bochtám (Zábeh). Put krauchákum = ke

kmochákm (Br.).

Na Zábežsku astý je prostý dativ osobní na otázku kam ?

Pedložka k nepiinuje se k nmu nejastéji ped náslovným

k sl g, ale i ped jinými souhláskami: Sil Kolhajora, Konenymó,
kmote, di kópsovi (ke kupci), pudem garbiom, šil Motékovi.

5. Lokal bezpedložkový mistnichjmen zaínajících se hláskou

t; je skoro všudy pravidlem: Vedrovicich, Vémyslicích, Veškov,

Vlachovicích, Vržanov, Vestoovicích, Vrbkovým lesi. Na Zá-

bežsku vyskytuje se asto i od jiných jmen: Volomoc, Veše-

hoó, velnici, Bambeicích, Bludov, Prostihov, Postelmov
mnést, Mládkové (jméno pole , Letovl, Dubicku, Dvoiskách

(jméno pole). Vedle toho : v Rud, ve Zvole, v Šumperku, v Klá-

štercu, v Leznici.

6. Instrumenta^ Menoval se Andrys a dal se pepsat Jozefem.

Pešla k nám dvetem. Pesil k nim tovaréšem. Vzala si toho

Borvku vdovcem. Vzal si mn vdovou. Z toho nemožu bet žva,

co vdlám babko. Cgánem žil, cgánem ómel. Chtl to nechat

vovírnou. Tyto a tm podobné pkné vazby instrumentalu výroko-

vého slyšeti všude. — Ketínem jezdili do Prahy. Druhým rokem

dám voltá štafirovat (Tel). Nemohla sem chlady, horky zdržet.

Sak ona néni hlady. To je tým dílem = tím, z té píiny (N.

Msto). Tem já to povídám = proto (Zábeh). Su letama pe-
jitý (—starý); podobn: obilí, ovoce je rudou pešlé. Ryž je

tžká zrnem. Žvem Bohem prosel.

VI. Pády pedložkové.

1. Dle : Psal mu dle bytu (= o byt). Šel tam dle nminy
= aby se nauil nmecky (N. Msto).

2. l)o : .Je s ním do pízn.
3. Od: Dvá vyhoeli vod liroma. Vázali to od kopy, t. j.

dostali zaplaceno od kopy, ne na den. Dal mi vod psiny (t. lék).

Kopala sem to vod ke. Vod šestáka karet nevykládejte =
lacinji než za šesták. Bli vod sebe vo dvojko = rozcházeli

se pi prodeji o dva zlaté. Dti vod škole = které již ze školy

vyšly (Zdar). Já su od pravdy = mluvím pravdu.

4. Pedložka u s genitivem ran. jména osobního zastupuje

ve vt podmt nebo vokativ mn. i jedn., znaící bud obyva-

tele domu nebo hospodáe samého: Bévajo to 5 Nepóstilu?
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(— Nepustilé, Nepustilovi, Nepustil). Je tu u Sošku? (= Bývá

tu Soška?) Hde pak so zde ho Daiíku? Ho ková nesu doma.

Ho chalopsktícli (= výmnká) nesu doma, s6 na poló. Tam
do ó Lanku (— soused Lang). Ho streka Jakoba bélé vozt
seno (— strýek Jakub vozil seno). Hó Vlku, pote sem!

(— Vlku!), Vítám Vás, hó Poláku, hó Dvorskech (= Poláku,

Dvorský).

5. z: Máme strach ze smrti. Bud Pámbu pochválen ze všeho,

z toho tepla. Pedstavené má byt ze všeho práv.

6. Pedložky k užívá se na západní Morav odchodn od

východní Moravy za jiné pedložky : Hnj k zelí, k ep (= pod

zelí, pod epu). Ležela k smrti (= na smr). Dlá ke zdrav
(= za stravu; op. bez stravy). Nejdou k ouvodu {=^ na úvod).

7. Proti
'^
Pudem proti Vám =; Vám naproti (N. Msto).

Dež šil na to proti.

8. Pedložka pro bývá na západní Morav asto místo ped-
ložky na: Mám to pro památku. Ty jabka sou pro jídlo dobry.

9. Pes: Pantáta šel pes truhlu a hledal pytlík {= do

truhly). Panímáma šla pes komoru, je-li všecko umyto. Vadil

se, huboval pes ten nepoádek. Zlobil se pes ten jemen, že

zmokl. Mluvil s ním pes to a p. (na Ždársku, jako v obecné

eštin). — Pes chvílí = co chvíle.

10. X'i: Sedlák na všecky pracuje. K pijde na rasa. Je

tvrdý na zimu (patiens trigoris). Suchý na trn. Zajíc na prach

hubený. Lidi stonó na ad. Pej je na ezavku (— od ezavky).

Nedlá ješe na ruku (má ruku nemocnou). Byla sem jenom na

líkách (= jiného nic jsem nepožívala). Myná nebude z toho na

škod. Zstaneme na škod. — Bž náves, je návsi (han. ; nomi-

nativu ves se neužívá).

11. o: Éepa roste vo skok {= skokem). O poulí vzíti

(= v poulí). Je vo dom, dlá vo dom (poklízí). Dlali sme vo

lesí, vo díví, vo hnoji. Práca vo hnoji se pro panímámu nesluší,

a zláš dnes, kdy mla o chleb dlat. Jen ty, panímámo, dlej

vo svém = hle si svého. Musi vo ní dlat = okolo ní, starati

se o ni (N. Msto, Ždár).

12. v: Ve tí stole sedli (— o ti stoly).

13. pod: Pole pod míru. Máme pod kravó tele beka, hó

kobélé hibe (Jevíko).

I
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14. po: A ty po m bž = za mnou (Daice). Po Vás

nepozná nemoci = na Vás nevidti, že jste, nebo byl

nemocen.

15. Pedložka ;>• neposkytuje nic zvláštního. Dodávám tu

k I. dílu Dialektologie : S chlapa ho nebylo = nebylo ho s to,

aby konal to, co silný lovk (val.). Nech a šlak spere ai s há-

raném ! Hrom do a uhod s konm! Takovými a podobnými

kletbami proklíná se beran, k atd. sam = Nech šlak spere

barana, hrom uhod do koa (Zlín).

16. za: Pad a ležel za mrtvýho. Bylo nás za tyry sta.

Ztratil sem za em pknech pár rnskech, t. j. které jsem za

ním ml, které mi byl dlužen.

Ve vazb „co za" pojí se pedložka za na západní Morav
a na Zábežsku s akkusativem jako v eštin: Co to bylo za

koná? Co je to za hraku? Co je to za rozprávku?

Pedložky ped^ nad, pod, za, mezi pojí se na otázku kdef

a kdy^ s akkusativem množn. ísla: To bylo ped ty císaský

hody. Nad kvítkovský luky byl rybník. Pod zahrad só vino-

hrade. Cesta mezi Uhice a Žarošice. Za naše zahrad je

chodník. Ped vánoce to bylo. Za starý léta bylo jina. (Srovn.

Dial. I. str. 190.) Za poledne, za ráno = o poledni, ráno (Se-

branice).

Složené pedložky zpod, zpoza, ponad, popod atd. zná

jenom náeí valašské a lašské. Už na Zlínsku jich není, tím

mén na Hané a dále na západní Morav. Tím zajímavjší jest

jediná taková složenina, kterou se mi podailo postihnouti v Bu-

diškovicích na Daicku, zajímavá proto, že jest, pokud mi známo,

jedinou svého druhu. Složeniny pedložkové pestávají jen na

tch složeninách, jichž první ástí jest pedložka z nebo po,

a to nejen v náeích moravských, nýbrž i v ostatních jazycích

slovanských. Složeniny zapod uvádí Miklosich IV. 251. jediný

píklad: zapod boky ša vzaty, t. j. za to místo na tle, které

jest pod boky.

Jiných složenin, zdá se, že vbec ani není. Co jest na

p. v zemi, leze ze zem (ne: ze v zem).

Ani složenina >ia» ve smyslu místním není možná. Kdo
spadl se stromu, poleze znovu na strom, nikoli: naše strom.

Ale možná je složenina taková ve smyslu asovém: Udláme
19
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to s nedle — necháme si práci, které jsme tento týden ne-

udlali, na—s—nedli. A tento práv píklad slyšel jsem v Bu-

diškovicích.

VII. Sloveso.

1. „Dlouho nejdete" praví se všude na Morav tomu, kdo

se opozdil, pozd pichází.

2. Na otázku: „Kde jste byli?" „Co jste dlali?" odpovídá,

se: Nosil jsem do mlýna, vozil jsem hnj a p. iterativy.

3. Imperativ pnd a chod (=jdi) pojí se s druhým impera-

tivem asyndeticky: Pod ho (dít) vezmi! (N. Msto.) Chod je

zapros! (Zábeh.)

V živém vypravování imperativy pod, pojed a p. sloves

pohybu zastupují indikativ asu minulého: Zajíc vbhl do vody,

my za ním, každý ho chytil za jedno ucho, a Janku*) pod na

sucho živý. Dvacet mic žita lup na vz, odjed dal.

4. Infinitivu se užívá jako na východní Morav (Dial. I.

str. 193.): A nepomáhal jste si? Pomáhat, taky sem dával všelico

na to. Vadit hano, ale bit ne (= vadili se, ale nebili). Vydrovky

nosili o dom, nkam jít ne. Pinde to udlat sám (=bude mu
to samému udlati), pinde dnes mlátit (== teba mlátiti).

5. Sloveso pamatovat má zvláštní vazbu akkusativu s infini-

tivem: To já pamatujo dvakrát vyhazovat (Rousinov). Ten trám

já pamatuju dávat = když se dával (Sejek). Pamatuju v tom

eše chodit = že v tom chodili (Radostín). Jestli pak my pamatu-

jeme za našeho mladyho vku tuhle neest (krtky) byt? (Hišice).

6. Pechodníky: Vida v oi = vihled, do oí. Ani vlk,

nechca pes = nekuli (han.). Jak sem se zahila n nic ned-

laja (han.).

7. Koncional: Bych ho nebyl vytrh, byl by ho pejel (Zábeh).

8. echismy: „Já jich mla teba pl pytle", „my jich mli

ticet" a p. slyšeti až na Daicku a na Telecku.

Vzhledem ku tvoení slov podotknouti jest, že na Zábežsku

neznají zdrobnlých slov na efc, ik: mostek, vozík, nožík, nýbrž

jen na eíek a Uek: mosteek, vozíek, nožíek. Na Boskovsku

(na p. ve Zdárné) ani tchto neužívají, íkajíce: male nuž,

male erv a p.

*) Janek se íká zajíci.



Slovník abecední.

A.

Aha!: pah! wariim nicht gar!

Aksamítka: šrka z erného aksamitu, ozdoba klobouku.

Až: Až nejkrásnjší to není, není to až tak krásné = píliš

krásné.

B.

Babit: Jejina matka babí = jest bábou porodní (val. slov.).

Báby, mrana hrady (záp. Mor.).

Babec: Mla babka štyry jabka, a ml babec jenom dv =
ddek.

Babka, 1. porodní bába, 2. železné úško, do nhož se háek
zastrkuje, na p. u dveí, 3. kovadlinka na kutí srp.

Babouk (babók), brouk (záp. Mor.).

Babuina (baboena) 1. pavouk, 2. pavuina (záp. Mor.).

Babóat, lelkovati (Br.).

Babrat se s ním, mazati se: Ubabrái se celý od blata

(vých. Mor)

Babzgat sa v jídle = babra sa, nechutn se pehrabovati

= lypa sa, pýska sa (val.\

Baek, tlustý lovk, „jako baa" (han.).

Baovisko, salaš (val. Klobouky).

Bavka, devná nádoba z jednoho kusu; v ní se dlá sýr

(brynza) na salaši.

Badat, tušiti, domnívati se: Už badám, jak to bude. O, já sem
to badal (val.).

Bachula, hr (záp. Mor.) = bakula.

Bajt, bajtek, ranec, raneek; též posmšn: Pišla s bajtem =
uhnala si nco (laš.).

19*
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Bákadla pl. n., pleskakj^ (záp. Mor.).

Bakula, 1. nádor, suk, uzel, 2. silný, zavalitý lovk (Jevíko).

Bal, hlina pi koínkách stromku, jenž pichystán na pesa-

zování (Jevíko),
Balatko, oblázek (záp. Mor.).

Balban, veliký hustý mrak (las.)

Balda, 1. veliká, tlustá hl, 2. kus: Ml gaval chleba a na

nim baldu tvarohu (las.).

Bal do víc a, silná hl (Brno).

Baliga, smyšlenka (val.).

Balík, pes (záp. Mor.).

Ba loch- To só baloche, nedle baloch = plácaniny, ne-

plácej (han.)

Bal vit mluviti nesmysln, blouzniti (val.).

Bambulá (bambolá), kdo má velkou bambulu = papulu,

tvá vypasenou (Brn.)

Bambúšit, vybírati vnitnosti: „Rozbambúšíš si steva", když

kdo mnoho jí, zvlášt ovoce (val.).

Baa, poliek (záp. Mor.); dlat ban, mýdlové bubliny (laš.).

Banit, 1. dávati ban, pohlavkovati, 2. nabanít nkoho =
nabaiika, podpichnouti (val.), 3. bafiti, kouiti.

B a n d ú r, velké bicho.

Bankál, banka: Ten utrácí, jako by ml bankál.

Baka na slepici, kukan (záp. Mor.).

Bakat, navádti: Nabakal mu, aby .. . (záp. Mor.; na vých.

Mor. nabakal ho).

Bantovat nkoho, prohledávati mu kapsy, není-li u nho nco
odcizeného.

Bára, baina (val.).

Barák, veverí hnízdo (záp. Mor.).

Bára ni nco na nkom: Vybaranil na strýc Kuchtovém

kolik rýnských — vyloudil (Jicko).

Baránkovaf se: Zasej se tam baránkuje = na obloze dlají

se „baránky" (mráky).

Barbora, devené korýtko pod kolo na hamování (Br.); jinde

sluje totéž svia n. pes.

Barborka, uzel, který vznikne, když se etz petrhne v n-
kterém lánku a petržené lánky se pak spojí kouskem

deva.
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Barevna, budova, v níž se barví vlna a sukno (vých. Mor.).

Baisko, baina: Na téj cest dycky bývalo jakési barisko

(vých. Mor.).

Barósy, dlouhé vlasy (záp. Mor.).

Bartušek, runí košík na vybírání zemák, na trávu (han.).

Baryvka = barvika (Jevíko).

Baslova nco, v rukou motati, též paskudi (Jicko).

Bas o vnik, basista (u Litovle).

Bát se; Nebojte se, šak on pijde. Nebojte se, tento dobe ví.

Nebojte se, do veera bude pršet = jist (vých. Mor.).

Baa, baula = hlupák (záp. Mor).

Batia = žvatlati (las).

Baoh, bažek = ranec (val.).

Bátoša, bátoš = myslivecká brašna; bátošna = mošna ško-

lácká (záp. Mor.).

Bavit nkoho, pekážeti v práci: Nebav mne a jdi (vých. M.).

Bázi liška, mlok (záp. M.).

Baži: 1. Bažíš, jak pes na horké kroupy (chce se ti neho),
2. baži sa: Ale sa mu na to bažilo! (chtlo se mu toho,

vých. Mor.)

Bažný, mlsnj', žádostivý: Je bažný jak kocúr, néjsu toho bažný.

Bebla, bláboliti (val.).

Beblon, kdo se zajiká (beble).

Beák, kdo stále beí, víská.

Beár, beúr = škaredá beka (vých. Mor.)

Bdajanek, ubožák (laš.).

Bednót: Ani nebedl = nehlesl, nešpetl (Slavkov).

Bek, bekot: Dál se do beku (vých. Mor).

Bekat: Srnec beká.

Belek, kbelík, dojaka (Ždár).

Bliistý, pkn bílý: ovce (val.\

Bl íky, drobné, bílé slívy (Jevíko).

Belík, studánka, jejíž stny devem jsou obloženy — gbelík

(záp. Mor.) ; na vých. Mor. sluje korábek.

Blina, bylina, zvlášt léivá zelina (záp. Mor.).

Bélka ^= belík (záp. Mor,).

Blka, 1. houska (val.), 2. bílá pšenice (Jevíko).

Belkoti, mleti hubou (laš.).
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Belkoši, mrkotati, zajikav mluviti: Betkoší jak koza ped
smrCum (las.).

Beikot = mrkot (laš.)

Beranit, tlouci nkým: Tak s ním zaberanil — uhodil

(záp. Mor.).

Beruše, šišky borové a jedlové (Zábrežsko).

Bez ru, bezruký (laš.).

Bžinka, kurentka písmo (Daicko).

Bžitý, bžný. Bžité vydání. Bžíte sem to popsal.

Bibza: Dostaneš bibzu = nic (již. M.).

Bílit stnu . (= mor. líit) až na Daicku; na Novomstsku
ješt líit.

Birecká ovca, krátké vlny hladké = birka (val.)

Bit: Von enom na to bil, abé to bélo, o to usiloval (han.).

Biza, dýmka (val).

Bizina, hubená ženská (han.).

Bjé, povel kom = vije, vijo!

Biaga nkoho, snažn prositi: Blagál liia, abych mu píl
koa (Jicko),

Blamba: kobzóle sú rozvaené na blambu (Jicko).

Blambolatý, blambatý, blambílatý : Ta kráva ma taky blambaty

krk = laloch (laš.).

Blane = greinen; breet = pláren (vých. M.).

Blat o visko krve, tratolišt (Jevíko).

Biazgo = blacko, veliké bláto (val.)

Blázni ca = blázinec (Brno).

Bledák, svtlomodré sukno (val.).

Bledý, velmi svtlomodrý (val. slov.).

BTéši: To svtlo edem bléši (blinká, špatn svítí). Bleskáe,

pezdívkou oi: Co na miia ty bleskáe poád vyvaluješ?

(Jicko).

Bleška, amrda (han.),

Blinet: bliní mi v uchu (zní).

Blin kot, blinkáni, zvuk malého zvonku.

Blískota, bledý, hubený lovk po nemoci: Chodí jak blískota

(Jevíko).

B liš it nco, leštiti (Brn.\

BTížif = ubližovati: Šak mu žáden nebKží (slov. val).

Bloncat: o tom, co visíc sem tam se pohybuje (han.).
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Biu dno: Sanica je, ale je tam bludno = mže se snadno

zblouditi pro závje (las.).

BTuncák, bluncala, toulavý lovk, kdo „se bluncá".

Biu ska: Dvice bluskaly po Machovi = pohledaly po oku
(val.).

Blusknú, blisknouti oima, pohlédnouti (val.).

Blúzni = plísniti: Tá nás préj bMznila (val).

Bobinky = dubnky (Brn.).

Bóblat = brblati (Jevíko).

Bobolec, puchý od opaeniny, bolák.

Bobošit koho, lekati, strašiti (bobákem), již. M., 2. boboši sa

= diviti se (val).

Boit sa, zahledati bokem: kráva, když hodlá trknouti, boí
se (slov. val).

Bodlavý, zbodlavý = trkavý: Ta kiava je zbodlava (las.).

Bodle, bodliky -= jehlií (Brn.).

Bok v íka, tykev (od Brna).

Boiakovat, vTamtat ^= vyslovovati I a T nesprávn, „hladit"

(han.).

Bolí oko, kvtina slziky.

Bombél, koleba, plachta na bidle pivázaná, v níž se dít

„bombélá, bomká" (Jevíko).

Borák, boráek = ubožák: Boraku muj nbohy (las.) = bo-

rásek, fem. boráska.

Bor uch, malé bím, nška: Pinesla sem s pola borúch

mléu (Jicko).

Bos o, boskem, las. ad verb. k bosý; slov. bosky.
Bóšat, v dtské ei: spáti (Jevíko).

Boumat, klátiti rukama n. nohama (záp. M.).

Bourá, barevná píze (Ždár).

Boži, prositi (pro Boha): Žebrák božil kusek chleba, Božíek,

kdo tak prosí: To je takový božiek, po každé by ene božil

(las.) — 2. boži sa (val', božovat se = dokládati se

Bohem.

B rab inky, drobné tešn, ptánice (Perov).

Brabisko, mraveništ (záp. M.).

Brabouk, brablouk = brouk (záp. M.).

Brada, špatná, pozadní koudel (Jevíko).

Báa, intens. slovesa binkat (slov. val).



— 296 —

Brat: Prase bere na sebe = tuní. Veselnici jeli nabrat síubu

(na zdavky) las. — Brat se: No, mli bysme sa už bra
= jíti dom (val.).

Brbolec, hrbolec, masitý výrostek na tle (val).

Brbontat, brbiat: Nebrbonci!

Braf nkomu o nco = brulv domlouvati: Poád n o to

brí (val.).

Brdavý: Mám veteno vrtké = dobe, rovno se jím vrtí; opak

je veteno brdavé (laš.).

Brebelka, brebeluša, veš.

Brebešky, mravenci (záp. M.).

Beka = lézaka, blézaka, karlátky na mkko rozvaené

(Jevíko).

Bemeno: Narodili se v jednom bemen = jsou blíženci (laš).

B ešat, erstv mluviti (záp. M.); besat se, nuzn žíti: vy-

besal se z nemoci, z dluh vykesal (Jevíko).

Bréskat mléko, ulíti ho tak, že se zbytek hospodyni na nic

nehodí (záp. M.).

Bezistý, na hbet bílý dobytek: Byla erná, taká bezistá

telika (val.).

Bezulka 1. bezová voda (Jicko), 2. barvivo vajec.

Brcholit se: Tak sme se už brcholili = brchali, sbírali, chy-

stali odejíti (vých. M.).

Bidavý: bidavé máslo — mékkavé, ídké (laš.)

Bídit se, strachy se blázniti: Dyž uvidí pabóka, zbídil by se.

Bidia, bidlice.

Binkat = bíti po tvái: Vybinkal mu po hub, dostal

binkanec.

Brk o = brk (val.).

Brlomta, nesrozumiteln mluviti (vých. M.).

Brlý (vrlý), hbitý, pilný: Není hrub brJý do práce (Jicko).

Brmbat = bumbat (v dtské ei).

Brno: „Máš leknice jak brno" = siln naškrobené (Jicko).

B ra vý: Naša kotnka bravá chytila ptáka strnada (má erné
a ervené chlupy promíchané), val.

Brnt: Brní jako chroust na niti = mluví bez ustání (Žár).

Brojit: Synci brojili = dovádli, byli rozpustilí (laš.).

Brouhat se, broditi se vodou, rosnou travou; zabróhané =
zarousaný (záp. Mor.)
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Broži, žebroniti: Vybrožil na nm cWeba (las.).

Brf, oddlení úle: jednak má jednu brt, troják má ti brti (laš.).

Bruný = bujný (záp. M.).

Budák, špinavec (bud, spina) laš.

Brda, místo, kde se dobytek brodí (Olom.).

Bunt: Chroust buní (zvuk, jejž psobí let). Buní mi v uších*

Co poád buníš ? = brbleš (Jevíko).

Brusiny, co se s brusu ubrousí (ustálé v korýtku pod brusem,

záp. M.).

Brousit: Brousí po ddin = toulá se. Zabrousil k nám.

Brzelka, barvivo na vejce (Zábežsko).

Bubák, hrozivé mrano : Vstópójo bubak (Loštice).

Bubínky (bobinke), dubnky (Brno).

Buáky, bukové oklešky, polena (val.).

Buek: Už je na buku = už má vyhráno (vých. M.).

Buchnout do vody, spadnouti.

Buk, steek, ovad (Jicko).

Búja si = bujným býti: Vypostávaní chlapi bújafi si (val).

Bud a: Buda malým, sem sa nadlal (když jsem byl). Buda
pudmistrem, zle hospodail. Buda tebú, dál bych mu (kdy-

bych byl) vých. M.

Buláek (bó-), hlinná miska, kastroulek (Jevíko).

Bumtavý: nemluvný. Vona je taková bomtavá (Loštice).

Bua, vtší fazol kropenatý (Jicko).

Burda, hmotný lovk, kikloun.

Burek, vyezaný kanec. — To je burek! lovk tlustý, vy-

krmený (laš.).

Burka, bouiti, zvlášt ze sna (^han.).

Burý, hndý: vlna, sukno (val.).

Byt: Byli sme chytat ryby, byli sme na ryby, byli sme v lesi

pro díví.

Bytem, stále: Bytem v hospod sedí.

Bývat s nkým = scházeti se: Bývá s ním asto (vých M.).

B zdry = vzdory: na bzdury dlat
Bzdurak, kdo na vzdory dlá (laš.).

B zinká, nedozralá tešn (záp. M.).

Bzunt: mucha, komár bzuní.

Bžunkat: Honza hani nebžonkl = nemukl (han).
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c.

Ca bal a, obecní vzení (Brií.)

Cabka = cabina, fena; také pezdívka klevetnicím (záp. Mor.)

= upka.

Caboít se (caboét) na koho, utrhovati se. Caboi se na

mne = smee se (han.).

Cabrn}', kozí chhipy; koza cabratá (Zábiežsko).

Ca fór, cafórek. 1. utrženj^ kus sukn. 2. Dít za matkou stále

chodící (Jevíko).

C a h e 1, kdo je ve he, v práci, v jídle poslední (han.).

Cáhnút koho biem, prutem švástnút, švihnouti (již. M.).

C a h o = cahún, cahón, ahoun, vysoký chlap, lenoch (^vých.

Morava).

Cahorty, cavíky, okolky: dlat cahorty (záp. M.).

C á h o v i t é maso, devo, houževnaté (ziihe).

Cahy, zvuk, jímž se kozel odhání (záp. Morava.)

Cák, 1. kravský cecek (záp. M.) 2. kalužina na podlaze.

C a I e t k a, výskoky másla na hrotící pi stloukání : Déte mi

caletku (Holešov).

Caio, neohrabenec, bujný výrostek (vých. M.)

Calúši, bouchati do zad. Dybych mla taku dévuchu, tak

bych to calúšila do roboty (las.).

Camfroch, malé dcko ušišmané (Jevíko).

Cam ploch, cundra, ženská nepkn spravená.

Cancoury, 1. stapce: Je otrhané, tak z nho cancóry visijó.

2. roztrhané šaty: Má na sob jakýsi cancóry (západní

Morava).

Capár = capart (Jevíko).

Capat 1. tlachati: Me (ml) a necapé. 2. namáhav a pomalu

jíti: Dit je malý a musí se mnó capat svtem (záp. M.).

Dít capá, zaíná mluviti; íká se mu „capák, capóšek". —
apka, capák ucapaný, žvástal, mluvka.

Caperatý, stapatý: Te mrcho caperatá! (záp. M.)

Capit, apnout, lapiti, chytnouti: Hajný nas na poIu apne (laš.).

apla, kdo capá, tlachá (záp. M.).

árek, koutek: V zim bývaly v jednom árku kury. ivalj.

Casnovat sa: Jak on sa bude na mna casnova, kasati (val.).

Casnoch, kdo se casnuje, pelencuje, obchází lenivé (východní

Morava), lump, trhan.
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Cecée, -ete, mlád, jež cecá (Jevíko).

C e c k a t, ssáti : Tele cecká krávu.

Ceconit, ceconit se, plakati. Nececo poád (íká se dcku).
Céka, cedídlo, bílá šata na cezení ovího mléka do bavky.

(val.).

Cechtova nco, potéžkávati, odhadovati v ruce váhu neho:
Dyž chcu vd, jak je nco tžké, to se (si) to vemu do

ruky a pocechtuju to (las ).

Cejnek, blmo na oku (záp. M.)

Cejprat, céprat, bryndati vodu (záp. M.).

Cejpravý, zdlouhavý (záp. M.)

Cekat, bryndati, ulévati mléka z velkého hrnce nkolikráte po

sob; mlíko rozcékané (Jevíko).

Celník, jitrocel menší (záp. M.).

Celpat = cejprat, bryndati, plýtvati (.).

Cének, cezánek na mléko (han.).

Cezák, . cedník.

Cezánek, cedídlo na polévku, kávu a p.

Cifrovat, 1. malovati, zdobiti stnu: Vdova dm buduje,

pkn ho cifruje, 2. vyšívati, 3. variovati nápv písn, jak

iní první hudec, 4. taniti pkné, ozdobn, s variacemi.

Cifra, cifrování, malba, výšivka variace hudební i ta-

není (slov.).

Ciknout: Tomu cikne = ddí, svdí (Znoj.).

Címrovat, biti: Ten ho cimruje! Sak ten ho vyciraruje =
vycepuje. Je už dobe vycimrovaný (vých. M.).

Ciplík, pysk na džbán (val.).

Cípovka (cépovka), trávnice, plachta na trávu (Brno).

Cit: ticho : Bu už cit, nebo : cit — citte

!

Cmánat, siln bafati z dýmky (vých. M.).

Cmer, zbytky petopeného másla (laš.).

Cmochta, cmotlacha, neistá, nedbalá kuchaka: Lecjak to

jídlo ucmochtá, ta cmochta (záp. M.).

Cmochtat, 1. toulati se: Kadým (kudy) secmochtáš? 2. leda-

jak uvaiti: Ucraochtala nám netyju (záp. M.).

Cmrchlat, brblat (záp. M.).

Cm ehtat se na nkoho, sápati se: Té cmrchto hocmrchtane,

nemosíš se na mn hned tak cmrchtat (Jevíko).

Cnosf: Prase má cnosf — je tlusté (záp. M.).
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Cn ostny: Takovej cnostnej len (.) = pkný.
C o : O všeckých vám povím, co sa neomýlím = aniž se omýlím

(vých. M.).

Coky! ale coky! = bud ticho:

Colencovat se = bolencovat se, bez úelu choditi (han.).

Colky, háby, fanfrnochy. Zacoikaná = óšpokaná = zašu-

braná (han.).

Córat, bryndati, zbyten rozlévati: Kdo pak se mn zas

v tem mlice coral? (Jevíko).

Coudný (codne), 1. ist}^, pkný: hrnek, šaty (Zábežsko),

2. mravný, poestný (Jevíko).

Courák, sukn s pišitou kordulou (záp. M.).

Cpynky dostávat = cpyni sa = péiti se: Naše husí do-

stavajú cpynky n. sa cpyná (Jicko).

Crka: Voda tee crkó (Brn.).

Cúdi louky = vyhrabovati (val.).

Cudova komu, hubovati, plísniti (laš.).

udy, kiky: Takový udy dlával (han.).

uch a, nešetrná hospodyn (Jevíko).

uchat, pl}'tvati ním, nešetiti, uchat se, zlobiti se, sápati

se: Co by ses na mne cuchál? záp. M.).

Cuky, cukyte = vari (han.).

CukTe, devnky, devné pantofle (las.)

Cukem, do cuku, v cuku ^= honem.

Culifinda, brynda, o káv (laš.)

Cum ploch, ženská nedbalá v domácnosti i v obleku (záp. M.).

Cuár, špatná látka na šaty (Jevíko).

Cund, hadra, cár, cour (laš.).

Cunda, neistá ženská.

Curdík = surdík, komrka.

Curdula, ženská ucourauá (laš.).

Cupat (cópat), cviiti, dobe vychovávati: nevcópane = ne-

vycepovaný (han).).

C upnout: Cupni mn hrušku = shod -se stromu; hruška

cupla = spadla se stromu (Zábežsko).

Cvachýat = cvachati (intens): Bože, dybych já to byla

vdia, nebyia bych až sem cvachýiíaia (vých. M).

Cváat = trckati, bžeti ívých. M.).: Cváál za ním ''Zlín).

Cvrndat, bryndati = céprat (záp. M.).
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.
abák, palestra; aba kykrle, abákem odrážeti (val.).

abor, lovk nedostrojený, rozcuchaný, stapatý (las.).

abrat se, loudav jíti: ledvá sa dóm doabe (vých. M.).

a: To je a, tof sú ae (vci, kumšty) val.

Caí baba = slepá baba (hra) val.

Cána: Housata sú uáúané, když se mnoho brodí ve vod.

(Jicko).

aulka; fiflenka (z dtského „aaný", pkný: ženská, která

se ráda strojí (las.).

agan, hl s ohnutým držadlem (vých. M.).

C a g a nco do sebe = džgaf, cpáti, hltav jísti (val).

Óagotat = gagota, štbetati: husy agocú (val.).

a hony (-), dlouhé nohy: Ten t ahone natahóje! = dlá

dlouhé kroky (Jevíko).

Cáchnout, udeiti (han.).

aj a, 1. ejka, 2. pezdívka ženské neposedné: Esli se též

uajíš, ty ajo (las.).

ama, huba: Ten má amó nevpaeno. Dám t po am.
(Jevíko.)

amet = tlašet: voda v bot amí, raci amijo. (Zá-

bežsko.)

ampula, pezdívka dobyteti i lovku, který nepkn chodí

(vých. M.).

amtat se: amce se, kdo se valí jako štyi (záp M.).

apa, tlapa, noha; papr die Pratze (záp. M.).

apaná, nízký, rozápený štp (val.).

ápat: Dít už ápá, zaíná choditi (Jevíko).

apura, kdo by rád apl, uml, neinn sedl (laš.).

apnka = apka, apni, dep: apnkum chodit, po apnce
undrovat (las.).

ápi kamen, druh vápence (N. Msto).

apiitka 1. = apura, 2. Tá chalupa je enom taková

apiitka (Zlín).

apif s a, pikrovati se k zemi: kúra sa apí, dyž ju chce

chytit; rozápený, stojící nohama od sebe roztáhlýma

(val).

apnout, lapnouti, chopiti.

a p u I k a, malá ženská, slepika a p. (laš.).
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ári, utíkati (Perovsko; na Zlínsku = šárit).

Ó a v e r a, ucouraná ženská (laš.).

eulky, konce prst na nohou i rukou: Srazil eulku (záp.

M., na vých. M. = skopl epu).

Cevka = éuka, oka (vých. M.).

echák, eský hrnec: „echák s6 inai než prostjovsky lebo

brodecky lebo litovelsky hrnce. 86 tak trocho do ervena,
ale davy a pe tem drsný jak hlénny trobé, ešlé vité"

(Prostjov).

echer, ostrý, ponejvíce lesem porostlý heben hory (val).

Cechiat se: koé se echl krkama o šrak (vých. M.).

epák = apák, nádoba na smetanu (Ždár).

ep a na, step: Mám hlavu jak epanu (když hlava bolí (vých M.).

epek do sklenice, zátka, epky potahovat = mandle, oteklé

žlázy (vých. M.) : Spadly mu epky.
epika, arodjnice (Zábežsko). 2. Srazil epiku = eulku

(Jimramov),

een: šindel složený do eea, jak stecha v šárech, aby
neležel zcela jeden na druhém a mohl obúchnú (obe-

schnouti) val.

ernigal, umounnec, ušmouranec (las,).

ervená = krev: Ai ervená pi tom tekla. Uhodil ho, hned

ho ervená poféla (vých. M.).

es, titul: Jaká est mu náleží? Dál mu malú es. Nevím,

jakú est Vám mám dat (jak Vás titulovati).

etina, etini, chvojí; etinová búda (vých. M.).

i: Co je ího nech stát, a je svatý pokoj = cizí.

ibit, breeti (slov. cébit sa): Neib, oibené (han.).

ída, stádo koní na pastvisku: kde je tá ída? (Kromíž).

ilý: Maso bylo eše ilé = nedopeené. 2. Já sem ho ilá =
mám k nmu cit, srdce (N. Msto).

in: Pišel až po všem inu (post festm).

init, nadávati, hartusiti: Ten iní! (Jevíko).

ípek, zátka (záp. M.); ípky, krajky (slov.)

ísnout, uhoditi, zvlášt holí, biem.

íst: Ja eto, že bude pršet =^ mn se zdá. etli smy, že je

liška =: domnívali jsme se.Vony etly, zeje pozd (Zábežsko).

istec, náledí (záp. M.).

istý, hezký, pkný: Toje istý koátko. Dékuju isté (Bohdikov).
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ítat — mysliti (Jimramov) : Já sem ho zde ítal = domníval

se, že je zde (Jevíko). 2. ítat se s nkým, útovati: Idu

sa s vama ítat (val.).

ka = skytati, kavka = škytavka (han.); šukat, šukavka

(slov.).

lovk = mužský; osoba = ženská: Tomu lovku, tej osob

pokoj dejte (formule zaíkací).

lupek, jamka pod oknem, v níž bývá nádobka na stékající se

vodu (záp. M.).

madit se: kr se madíl do oí (vých. M.).,

maho = šmahem (Zábežsko).

Cmerka, usazenina z roztopeného másla = cmúr.

moch, och = ich (záp. M.).

mochtit se, cpáti, tlaiti se do neho (záp. M.).

Cmýif sa, hemžiti se: Tak sáto mýí jak tá chroba (val).

obnout koa = šibnouti (han.).

ogavec, ahoun (val. .

oga = aha intens. ahýa = lézti na strom (val.).

ouhat, 1. nepozorovan, všeten nahlížeti (záp. M.), 2. hloup,

na nco hledti. óhá jak sysel z díry, jak žába z prachu

(han.).

ouchnout (o) = ichnouti: Masoochne,je naochly (Jevíko),

rpák, nádobka na pl litru z jednoho kusu mosoru na pití.

žinice.

u b a t prutem, šibati (Jevíko).

uení, žraní v biše (Jevíko).

uet = dfapti: A co ty tu tak uíš? (vých. M.) Koka uí
na meš = íhá (Brno).

uno = trudno, nudno: Dyž sa hodiny zastává to je tak

uno ve stavenu (val).

ud o v a, hubovati: udovál mu o to. Tata mam hrub u-
dovali (val.).

udy, sndý: lovk, kráva (podpálená) Novomstsko.

uch = puch.

u chajda: Vaívali sušené karlátky na povidla, vodu s nich

odleli a této íkali uchajda. Lidé si kupovali uchajdu a

pipravovali z ní „uchajdovou máku" (Perov).

uchák, slídil

uchán = Mák (Zábežsko).
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uchat: uchej! hledej (hlavn jídlo, v troub, v komoe). Též

o lásce: uchej, kerou mám. Už se šuchli, nemžou se

suchnout, ouchajou se (záp. M.).

uchnit. piplati, mrviti, kaziti (Novomstsko).

uchtat (ó) — capat, žvaniti (Jevíko). uchtat se s ním
— šukati se (Kunštát).

Culena, koza s malými boltci ušními, skoro jakoby uší nemla
(val).

uák = hubika: Dala mn oáka. Koliks jí dál uák
(Br.).

umenda (Ždár) — óhaka (han.), íhaná.

undat, tleskati rukama (záp. M. v ei dtské).

unt lelkovati: Co óniš? (Jevíko).

uprný --= iperný. Dnes je venku uprno ^^ zima (záp. M.).

ut na Zábežsku == slyšeti jako v náeí slov. a val.: Cul

zvonit. Nic nového neut. Neul ruku = necítil.

v achat, drobným krokem jíti: Dít vachá (Jevíko).

D.

Dabrovat, žebroniti: Dck dabrój, abe se mó z pacht
ópóstiló (Loštice).

Dacan, pihlouplý lovk = „boží dárek bez kvasu" (han).

Da ka, dakat, makati: tvaroh se maká, šaty se dakajo

všecko se to podaká (han.).

Dala, vzdálenost (záp. M., na vých M. dálava).

Dáma, jáma; damka, dupka =: dlek, do nhož dti ve fazole

hrají (záp. M.).

Dam o vat, dlati jamky: Pes damuje = hrabe. Budem damovat

meláky = vykopávati z díry (záp. M.).

Damit, dotrn žádati (záp. Mor.)

Dan dula, klobása (Kobylí).

Darmo: To už je darmo -- nelze zmniti.

Dát se: Která pak nevsta by se k nám dala = šla k nám

(Ždár). Dál se na matku, vrhl se po matce.

Dávka: Je dávka = vybírají da (laš.)

Dávnúcno dávno, velmi dávno (val).

Ddit: Ddí mu to = jde k duhu (záp. M.).

Dejmovat: „Pane uitel, vona mn dejmuje" = chce nco
ode mne, íká: „Dej mn!" (záp. M.).
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Dékat, buditi, škamrati, íkati: „Dé!" (dej) = dejmovat

(záp. M.).

Dlit: „To se mi smro dlí" — protiví do duše (han.).

Dlnišce, -- ete — místo v lese, kde tesai kácejí a pracují

(N. Híše) — rubisko (vých. M.).

Den: Ozef býi ím den (-^ dál) horší (val.).

Dní, oddlení úlu. Dle potu dní je úl jednak, dvoják, troják,

štverák (val.) = br (v. t.),

Deposit (depta, intens.), cupati nohama: Déo nohama depoší

(laš.).

Dep re m, depro = teprv (laš.).

Derázek: roždí naplavené i jiné: Chodí na derázek (záp. M.).

Derázka: otep z posekaných vtví (záp, M.).

Desita, desítka v kartech (laš).

Dešvka, dešová voda (vých. M.).

Dešuika, deštika: Ma nohu (zlomenou) v dešuJkach (laš.).

Devita, devítka v kartech (laš. jako sedmina, osmina).

Dibiek. ždibec, kousíek (Ivanicko).

Dílna íká lid na vých. M. jenom díln olejové, v níž se „olej

táhne" sice užívá nm. slova verštat.

Divák, zevlova: Já už su enom takový divák a lazar; takový

lovk už néni na nic na svt (val.).

Dívit (divt), býti na služb za dívku (dveku) han.

Divosír = divoch (Jicko).

Divúr = divoch (slov. val.).

Dlab, vyhloubenina ve dev dlátem vydlabaná.

Dlabá se vydlubala do deva (slov.).

Diachnit = dlachmat: Pes udlachníl kue == udlávil, zadávil.

Diet: Dloho sem tam nedlela = neprodlévala, nemeškala

(Zábežsko).

Dloubat mlí = rýpati (Daicko).

Dloužanácký, velice dlouhý.

Dluž = deska z práchna na zadlání úle od zadu (Zábežsko).

Dobíjat se: „Kde ste to vzali?" dobíjál se na nm strýc =
dtkliv vyzvídal (val).

Dobrouchat, konejšiti: Udobróchal ho.

Dobrutka = dobrodj (iron.), Friichtel (laš.).

Dobrý: Jen to skové, muže t bet nehd dobry (han).

20
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Dobyt, vytrvati: Ani sme nedobyli do konca. Dívka nedobyla

do vánoc (Zlín).

Doupat se neho, dobadati, dohledati se, utržiti, dostati

nco : DoupáJ se kdesi nátky (vých. M ).

Dohnat: Veliká bida mne k vám dohnala.

Dojka, 1. jedno podojení, 2 ta kráva je dobra dojka (doj-

nice, las.)

Dokád: Budu toho met doká = na dlouhý as (Zlín).

Dokázat: Nedokázal zkúšky = neobstál pi zkoušce (vých.

M.). 2. Ten dokazuje = vyvádí. Nedokazuj : = nedovádj.

Dolit: Tam škared dolí = mluví po dolsku, íkajíce bél,

dé a p. (Novomstsko).

Do linek, ást bicha od pasu dol: Bolí mne v dolinku.

Doložit si: Ten si na to doložl (han. = ustihl, slov.) —
„dal záležeti."

Domatikovat se, opiti se „na matru": Ten je domatiko-

vane! (Jevíko).

Dometat nkomu = domlouvati: „Sak nevím, co na nm
máš!" dometala jí matka. Dometala mu, že neihél na téj

kráv spúša (val.).

Dondel, dondylek, uzílek, chumáek: d. vlas (Jevíko).

Dopait, polapiti: „To až tak negde dopaím, té já dám" (han.).

Dopkat: 1. Slunce dnes dopká =: pee, heje, 2. Velice na
dopkala = dorážela (val.).

Dopisovat se o nco = usilovn se domáhati (Kunštát),

2. Temu dopisuje = dopká, šupí, je úzko (Jicko).

Dopávaní sukna = appretura (val.).

Dorážet: Dvanástá doráží = dochází (Sloup).

Doro tg,, lehká ženština (han.).

Dorst: Dorstl na nho = poradil mu, pemohl ho. Po páru

rokách se na ten poklad jina dorstlo — lépe se pipra-

vivše dostali pokladu, jehož díve marn dobývali (vých. M).

Dosluhovat: Klobouk (kabát a p.) už dosluhuje = je starý,

dodlává.

Dosna, zadnice (Jevíko).

Dosoudit se nkoho = dovolati se: Nemže se tam žádnyho

dosoudit (Tebísko).

Dostále c, náhradník (v úad, las.)
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Dostat, dostávat = dosáhnouti: Nedostanu tam. Dosta tam.

Dostávat se = dobývati se : Zlodji se dostávali do komory.

Dosytit se koho: Nemohla se ho dosytit (dít moc jedlo),

Dos ulit se nkam = zvolna dojíti (Novomstsko).

Dotžova si na nkoho = stžovati si: Hrub si na nu do-

tžovái; stžovat si (nepechodné) = naíkati (val).

Doudlý paez = vypráchnivlý (.)

Douplík, noník (Zábežsko).

Do vil', doposud: Nebudu tak dlat, jak sem dovil dlái (slov.).

Dovírka, dírka (Jimramov).

Dožii komu co, dopomoci k emu: Dožiíl mi službu (val.).

Dozírat, škádliti.

Dožívat se eho: bažiti po em (Novomstsko)

Drabancovat ním, hmotn viklati: dvemi, oknem, víkem

u truhly, aby se otevelo (slov.).

Drabina, žeb (Frýdek).

Dracvka, šrka upletená z tenikých drátk žlutých; ozdoba

slov. klobouku.

Dragar, traka (Zábežsko).

Draha: 1. stopa: zajeí, zlodjova. 2. Vil tom už vím dráhu

(r= radu). Nevdl tom drahý. Pokajte, pijdeme tom na

dráhu = na kloub (vých. M.).

Drahy travnatá cesta za ddinou, kudy se dobytek na pastvu

vyhání a v as nepohody též popásá: na drahách. Jinde

tomu íkají: výhon (Budjovice, Klimkovice : vyhun), pílion

(Sloup), skotnica (Slezsko), skota (St. Hrozenkov, Frýdek),

výpustek (Vel. Meziíí).

Drahný, ve smyslu velký, dlouhý na Zábežsku: drahný léta.

Na východní Mor. jen: už je mu drahnj (= ulevilo ne-

mocnému).

Drahovat nkoho = stopovati.

Dák, železný nástroj podobný dlátu, de se jím, t. j. olupuje

kra se kmen (las.).

Dránt, hledati nco ukrytého na mlsaní, zpouzeti (.)

Drapák = stará metla (záp. M.).

Drápelí, roždí (záp. M.).

Drapnout: Drapne kame = vezme do ruky. Dráp ho za

límec — chytil. Vydrápíl mu to (vyrval) vých. M.

Drápolit se, drápati (vých. M.).

20*
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Draždža = drana, žgavra = neodbytn škemrati, prositi:

Poád na miía draždží (val).

Dražit zv, zlodje =: drahovat, stopovati (vých. M.).

Drbácnú, vraziti: Vz drbácnúl do pJota (val.),

Drbka, známá dtská hra s pti kamýnky, které též se tak

zovou (han.\

Drcana, žinica s urdoii (smetanou) val.

Drcnut, striti nkoho trochu (na srozumnou); drcnut, str-

iti hodné (slov. val).

Drdol, chochol; drdolatý = chocholatý.

Drdosit: Sak vás tam cosik posmýe; a bodaj to vámi dobe
podrdosilo (val).

Drhlaka: 1. Ženská, která drhne peí (= drapulena). 2. drhnutí

peí: Chodívali k nám na drhlaku (val).

Drchat, nadrchat peinu — natepati; nadrchaný = chorj'.

(Vých. M.)

Drchmat, dímat, 2. drchmat se — esati se. Dokud se budeš

drchma? (Vých. M.)

DrchuTa, pezdívka ženské, která má vlasy a šaty rozdrchané.

neupravené (Jickoj.

Dí: Nic z toho nehodel = nevydlal na tom (Jevíko).

Dívka, sirky (Jemnice, Budjovice).

Drkotaka, drkotání, tesení (na celém tle): DostaJ drko-

taku (las.).

Drkotnica, ženská, jež má dobrou vyídilku, stále mluví a

klevetí.

Drlý = erstvý, svižný (val).

DrmoIiC, 1. spšn, drobným krokem jíti (val), 2. spšn mlu-

viti. 3. Do drmoli dudel = drhne, cumle cumel (laš.).

Drnet: Vz drni 2. Baba všecko vydrnela =: povdla,
Drndat: Drndá, drndá, a kde nic, to zbla — Chodí stále,

jako by ml plnou hlavu starostí, a kde nic tu nic (Jevíko).

Drobazg, drobotina: Ledva ten drobazg (dti) uživí (vých M.).

Drobkat, drobným krokem jíti (Jevíko).

Drobnavý, trochu drobný: Naše kobzale su drobnave (laš.).

Drochytko, odrobinka, drobek chleba (záp. M,).

Droužit, kamaráditi: Já s tebó nedróžim (han.).

D i'š: Má dtí jak dša. Je teho ovoca jak dša Tetos všade,

tak haiuze ovisajú (val).
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Drlja, mlád drbeží: Po smrti Bazalovéj teprú sa ukázalo,

jaké je Ozef drfta (val.).

Drva = díví; deva = bevna (vých. M.).

D r v á r a, devník.

Drveno, poleno (val.)-

D r v i s k O = drvno (rubisko = dlniše (Zábežsko).

Dryja (dréja) =^ švanda (han.).

Dubenatý = sedlatý, popelatý (erný a bílý) : zabila ba-

bulku pkné dubenatú (slov.).

uka, dlek na brad, od neštovic; poáukaný a poáubaný

(Jevíko).

Dudek ( ó) : tlusté, zavalité dcko (Jevíko) 2. Sedí na dodko,'

depí.

Dudlat (ó) l. chléb v ústech žmoliti. Dít dodle, když ve

spánku ústy pohybuje, jakoby cucalo. 2. = dundat (6),

píti u prsou matiných. Matka dávajíc prs dítti, praví:

„Dóndé." Dondánek = prs. Dundálek (vl. jméno).

Duh: Neide mu to v duh, nebylo mu to v duh = po chuti

(valaš.).

Duch n a, svrchnice, peina na pikrytí

uk: Je jako duk = tlustý a zdravý (Kunštát).

u k a (dóka\ vyhloubenina, dlek (han.l

D ú n na rám soukenickém := jedno pole od sloupce ke sloupci

;

na rám je 10 — 12 dún (val).

D u u d e 1, plný váek (Jimramov).

Dunt: Zmrzlá zem duní všady, dyž do ní uhodí.

urbaf sa = brchat se, sbírati se : Už sem sa z tej nemoci

vydurbál, už sem sa zdurbál (val).

Durdit: To déo ene dycky by durdiío — chce prsa (laš.).

D u r d i v e c, zlobivec (Brno).

Dúi sa = durditi se; nadúený (val. slov.), duit se (Novo-

mstsko).

D ú p n ý strom = dutý, vypráchnivlý (val.) ; d ú p e n ý kožuch,

z oví kže, v dubinkách vydlávaný (Jicko; jinde:

dubený).

L>uša: Býl s tichu dušú = ani nemukal.

Dvojka, dva zlaté Jevíko).

Dvorný - zdvoilý (laš.)
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D y c h o r i t, trochu dýchati : Baran byl jak zdechlý, ale pece
eše dycholil (slov.)-

Dým: Hned byl v dým = ten tam.

Dynovat: Co tu dynuješ? = stojíš neinn (Ždár).

Dýs = dej's, gib her: Dýs mn to! Dýs to sem (od Bzence).

Džganovitý: pevaený knedlík je džganovité, (džganec)

(Slavkov).

— ek pípona znamená zbytky, odpadky: odezek, odštipek,

odkrojek, odstižek, oprek, omydlek (zbytek mydla\

opalek, ohryzek, odhodek.

F.

Fatkovat: každý fatkovál prácu jak mohl = odbýval (slov.).

Faiiura = facka.

Féfara, píšfala (han.).

Féfka = fajfka, dýmka (Zábežsko).

Ffra, parádnice (han.).

Fifidlo, marnivá ženská.

Fikat, kopati nohama (Jevíko).

Fikat: 1. trhati. 2. stíkati: Fiká mn v uše. Rozfíkl si kabát.

Fie blátem. Zafíkaný = zastíkaný od blata (val.).

Flagan: 1. velký kus neho. 2. nízká epice (.Jevíko).

Flek a, plácaka na mouchy (han.).

Fofar, fukar, valach na istní obilí (Zábeh).

For o vat nkoho, vyhánti ze dveí (od „foras"?) Vyforovali ho

= vystrili za dvée (Zlín).

Foska (ou), pšenice s dlouhými osinami (Jevíko^.

Frclena, ženská, která vše zane a nic nedodlá, poád má
rozdláno: „frc sem, frc tam, a nikde nic" (záp. M.).

Frfe, šuše (v nose) vých. M.

Frfnit, špiniti: Všecko pofrfníl, frfniti se; 1. piplati se, 2. zlo-

biti se: Co se na mne frníš?

Frgál, paslének; frgál se dává na veteno, aby frgalo (laš.).

Frgel, zakrnlý plod (záp. M.).

Frky (pl. m.^, dlouhé vlasy v tyle (han.).

Frnt: kámen hozený, pták rychle letící „frní".

Frngat, fret (han.).

Fruga: Stará dívka enem frugá = zlostn povikuje (val.).

FróTka, ozdobný obojek na krk jehatm (val.).
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Frýd, hromada kamení drobného s pole na mezi odklizeného

(Brnnsko).

Frysek, plechová trubice, v níž jest navleen knot v lampice

(Jevíko).

Fúja, fújavica, vánice napadalým už snhem, teba za jasného

nebe (val.\

Fujat, vanouti: Fujá = es zieht (Zábežsko).

Fujiga, silné fueti: Ale tam fujigá (Melusina) val.

Fuk: To je mn fuk = lhostejno. Nemá ani fuka ^ krejcaru

(Jevíko). Fuky, vtip, chytrost: S tym se daj pokuj, ten

ma fuky (las.).

Furiják ^= furiant.

G.

G a b n ú , sáhnouti : Edem na gábnúl, a už býl ohe na

steše (val.).

Gágor, husí krk, chtán: Prolévál jím gágor za darmo.

Gajdy, dudy, 2. záda: Pod na gajdy, vzala déo na gajdy (las.).

Gajsa, gajsnú = mikati, miknouti, posmeknouti do vrchu,

trhnouti, škubnouti ním, sebou, ošívati se, zatepetati

sebou. Kdo leze na vysoký strom, ten gajsá, gajsne, po-

gajsne se, a zase si odpoívá. Gajsa, gajsnú ramenama
=: do vrchu jimi škubati, ili hlavu mezi ramena stáhnouti,

Pogajsaný na jeú = jetím otesený, zvlášt, Jsou-li v cest

hodná „tasiska" (je-li cesta vytluena). Podgajsaná letnica

— podkasaná, podpásaná. Ugajsaná chza = houpává,

klátivá. Když se kdo stahuje emenem, pogajsne se, aby

se mohl lépe stáhnouti (las. val.)

Gáí, erný a hrubý hrách (Jicko).

Gálat, do dlka (gáfka) házet, 2. cúhat, džgat do sebe (jídlo),

paúhat (val).

Gal i ty (é), veliké gat (Jevíko).

Gal va, levice (Brn.).

GaTúnky, ozdobná lemvka ženských stevíc (val).

Gaa, slina kaní (Br.).

Ganduš, dlouhý kabát, dtský kabátek (Jevíko.

Gan, facka (Jevíko).

Ganit, slintat, hoganné := usUntaný (Brn.).

Garáž ij a, šedavý kabát (Prostjov).
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Ga a Ta, kdo chodí v plátnkách — plátných gatích (val.).

Gaúr, vydoupnlá díra ve strom (val. .

Gávér, baina, moál (val.).

Geblo, zarputilec, svéhlavec (Jevíko).

Gecan, chástal; zpívaje jako by pisedal „gecal",

Gecnout (ó), apnouti: Ten sebo gecl, náhle sedl (Jevíko).

Géga = gága, gag-ota (o husím kiku) val.

Gegnút, gegova, onom. výraz pro zvuk vyražený z hrdla, když
se nkomu z nenadání uhodí do zád, když nkdo s výšky
skoí atd. : Uhodíi ho, tak v nm gegío (val.)

Gemula, bezzubá kráva (las.).

Gigla, viklati (las..).

GTag n. gTaga, syišt (coagulum), glaga, sýiti, glagání (val.).

Glán, usazenina ve vod: Ta voda je zaglanná. Voda jak gl-n

= kalná (las. val).

Gláa n. glám, ruka (s opovržením): Nestrké tam to gláó =:

ruisko (han.).

Glani, kaliti vodu (val. las.).

G laso vat i glasova sa, skotaiti, rejditi, váleti se: Poád
budete po tých peinách glasova? (val.).

Glcat, strkati (han.).

Gléj, klih.

Glea, nadávka (Jevíko).

Glentat — gryndat, slintati (Jevíko).

Gig, onom. výraz pro zvuk zpsobený tekutinou v pestávkách

z láhve vytékající. Odtud gTgat, gTg-otat, 1. o zvuku,

jejž psobí voda do hrdla láhve neb do úzkého otvoru

vbec v pestávkách vtékající fslov: val), 2. íhati do sebe,

glgavé kun (Jevíko).

Gig on, glgavy híb, jemuž pi pití v hrdle „glgá" (vada kon)
Glintat se, viklati se: Zub se mi glince (Ždánicei.

Glondat se = glajdat se, klátiv choditi (han). Obilí poglon-

dané = povalené, pomrvené (Zlín).

Glnt n. glont: Hdes tak dloho glnél = uel, meškal Hde
glóniš? = tríš (Jevíko).

Gloa, žgloa, nevýprava, šukavec (Jevíko).

Grunda sa, hrbiti se: E, už sa tá staenka také glundze.

Zglundaný — stlaený, shrbený (val).

GluraC, kaliti vodu (laš.).
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Gment: Do gmentu všecko mn zhnilo = mentem všecko

(Perov.).

Gábi, tlaiti: Pigábi pahnoztem tabák ve fajce (val).

Gómat, hádati, domýšleti, dovtípiti se: Hned sem gómái, co to

bude (Holešov).

Gombélat n kombélat = kolébati (val. slov.).

Graca, zakulacená motyka zahradní

Gracón (-oun), stíbrné a zlaté porty na ženské kordulce (han.).

Gracky (pl. t.), dlouhé vlasy v tyle (slov.).

Gramla, gramíon, gramlavý: nešika, gramlavá ruka (schromlá),

gramlavé prsty (vých. M.).

Grapa, strá (val).

Grbál, schnoucí strom (Brno).

G rejdit, rejditi (val).

Grgaf, grgnúf, íhati: Grgá se n tým zelím (val); odtud

„grgá" = chrapoun, pezdívka sedlákm.

Grmela = kivák, kudla (Zábežsko).

Grmol, kdo má temný hlas (Jevíko).

Grobelák = hrubián (laš.).

Grošák = kudla za groš (záp. M).

Gróžka = kroužek, prstének bez oka (han.).

Gunga = kunka, silné, chraplav kašlati, že by se za-

dusil laš.\

Gryc, 1. Gryci íkají na Hané chlapcm, kteí chodí „za krále".

2. pezdívka: Ty staré grycu!

G ryný ^ drýný, obratný, šikovný (val).

Grža = kotržina, houževnaté maso (val).

Gulda =: neohraba (Jicko).

Gumnút, guraat, striti: Gumnúl do nho (val).

Gyzd — hyzd (srovn. ohyzdný), neistota, neád, gyzdavá réž

(neistá), gyzdula (pezdívka) : Má v dom gyzdu dost ta

gyzdula (laš.).

H.

Habadj: epé máme habadj, mnoho (Jevíko). Tam je všeho

habadj (Ždár).

Ha bane, rozpustilé dcko (^Klobouky Brn.).

Hábit, starý kabát.

Had, ervenobílá, kulatá tkanika vlnná, ozdoba slov. klo-

bouku =^ húsenka.



314 —

Hadí hlava (val.), hadí matka (záp. M.), ~hadí šidlo (Kunštát)

= šidlo vodní (hmyz).

Hadlavka, konopná ohlávka na kon (záp. M.).

Had raba, otrapa, trhan, Haderlurap (laš.).

Hafel psniek, špalíek. Kupované písniky sešívaly se v hafeT,

s jedné strany svaté, s druhé svtské (Kojetín).

Hajdalák, hajdala, 1. lajdák. 2. panák (pimprle).

Haj fit = hafái =^ rahái, vymovati nco za nco,

handlit (val.).

Haj ni ca, vícha, kterou se na poli zahajuje, oznauje zápovéd:

Zanes, dai do šudleku (jeteliny) hajnicu (laš.).

Hajsák, vl (Loštice).

Ha I a, kdo má veliké „hále" (oi\ lovk s vypoulenýma

oima (laš.).

Hal and ryj a, trochu lehkomyslná, obratná ženština s dobrou

vyídilkou (záp. M.).

Halaskovat, zaháleti, postávati (Jevíko).

Halaštova (halas), zvýšeným hlasem mluviti (val.).

Halatý, polonahý (Novomstsko).

Halda, liromada; v haldách je hlína (Jevíko).

Halo kat, povykovati (Jevíko).

Ha I úzko váný, co má v sob vetkávané n. vyšívané halouzky:

obrus (slov.).

Halva, bezový paez, z nhož se dýmky vyezují (Jevíko).

Hamatný lelík, silný cop (val.).

Hamižova se, 1. sužovati se (han.). 2. nesnaditi, houževnat

se smlouvati: Budete sa pro grajcar hamižova (val.).

Halža, lioužev (záp. M.).

Hamár, 1. hubený k (Jevíko). 2. hluk, povyk: Nedlaj

hamár (slov.).

Hamonit, lakotiti; hamonní, lakota; hamonica, lakotná žena

(Ždár).

Hamonit se s ním, namáhati se (Kunštát).

Hampasi sa = hamplasi sa, lopotiti se: Neihél sa na koho

hampasova (val.).

Hampejz, kuželna (Ždár).

Hampéz, pole na neúrodné stráni; hampésat se, díti se na

takovém poli, lopotiti se (Jevíko).

i
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Hamrazit se, potloukati se; hamrazení, potulování, potlou-

kání (val).

Hapitek: vza nkoho do hapitku = písn ho vzíti, písn
s ním naložiti. 2. bžet do hapitku = lionem. 3. zber se

do hapitku = pii se, ponáhli se (laš.).

Hapitkova, poskakovati (las.).

Harabúzí = haraburdí = harampátí.

Haraš ka, ervená pentle harasová.

Harasný, vl. erven}^ jako haraš = pkný, parádný: Néni to

hrub harasné (pkné, dobré) val.

Ha re: položit nco na harc = na nejisté místo (Kunštát).

Hargota = hargoti: Zima ním hargoce = mele, zima mnú
hargotila (val.).

Harta, spáti (v ei dtské): Hartni si (val.).

Haruzni s a, hádati se, rznice tropiti (vl. jméno Haruza) val.

Hasaert: Je jich tam jak hasaert == velmi mnoho (Zábeh).

Hasákovat, žito žíti; ostatní obilí se see (záp. M.)

Ha, -, f, 1. košár pro ovce (val.), 2. vrbí na behu eky,

fašina (han.).

Haapa, nemotora (han.)

Hatit se: Pole se hatí, oe-li se za mokra (Jevíko), =^ hatle

se, hatlanica (Brno).

Hatota (v dtské ei), jezditi „hatotó" (val).

Ha válec: Spadl havalec behu, kus (Brno).

Havota, štkati (havák = pes): Och, to je fena, dyt tak na

ma havotaia (val.).

HavrTant, kikloun (malé dcko, val.).

Házet: hází do ke, vyzvídá (Jevíko).

Hažart, dcko: Hospodyn šijou njaké ty hábky na ty lia-

žarty (Ždár).

Hébadlo (hýbadlo) = hvasnice (záp. Mor).

Hebla =^ vindra: Nedál mi ani heble (vých. Mor.).

Hea: 1. zevlovati: Lidé heali na svadbu. 2. Zpívati ve žn
na poli: žnice heá. 3. Tá ervená šatka, to tak liei =
padne hned do oí, „kií" (val.).

Hemat, násiln cpáti (záp. Mor.).

Hed, interjekce (= hled), vyjaduje ní radost, když nkdo
nco ukazuje a p., nebo škodolibost, když v nkom chceme

vzbuditi závist (han.).
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Heclio (echo): Udlal liecho ^ rozhlásil (Kunštát).

Hejcat, pohejcat, hejcování, laškovati (Zdar.).

Hejda: Je v hejdé = v podezení (Zábežsko).

Hejdova ihédova, hajdy), rejditi (han.).

Hejno husí, na Daicku a Telecku, jinde stádo.

Hemzat se: Niti se hemzale = kroutily (N. Híše).

Hen - sem - tam: Hosté mluvili chvíTu hen sem — tam

= ledaco vedlejšího, než se dostali k vci (val.).

Hen ten = onen, tof ten = tento: Tot tá zahrada je lepší

než hen tá. Pízvuk má námstka s povýšeným hlasem

(vých. Mor.).

Henuvka n. henovka =^ koleba, houpaka (Ždársko).

Hen kat, houpati se, klátiti se (záp. Mor.).

Hepit = hept = hyvt, civti, lenošn sedti (Kuuštát).

Hevar, hevero (Zlín).

Hezky: Jak pak se hezké menoval? = honem, když si nkdo
nemže vzpomnti (záp. Mor.).

Hlas, nota písn: Nemžu pit na ten hlas (záp. M.).

Hláska, hlídka: Ml sem hlásku v noci (srovn. „hlásný" (han.).

Hlas no = ujno: Dnes je hlásno = zima (Zlín).

Hlazkaf, hladiti nkoho, kosen (las.): Jednum (rukou) hlazka,

druhm bije. Daj mi sem, ja ti tam pohlazknu tu kosu

=^ pohladím, pobrousím.

Hledt 1. opatrovati: Co sa teho nahlédim, a dycky jednaká

nepodara. Nebude iha m kdo dohledt (opatrovati do

smrti). 2. Já ti nehledím na zlé — nesmýšlím s tebou

zle (val.).

Hlobi, tlouci: „Ten hlobí! Ale hlobí!" o silném tabáku šupa-

vém, po nmž se musí siln kýchati (val).

Hluchý hlas, dumpfer Ton (las.).

Hlub n. híb = koštál (vých. M.).

Hlup: zahrada je v hlupu = ve stínu; ze hlupí zahradu —
stíní (V. Meziíí).

H ml i ca, mžení (las.).

Hmour n. mhour, suché jehlií na stelivo (záp. M.).

Hnést: Boty a hntu. Velice ho to hnte (mrzí) vých. M.

Hníka sa 1. s nkým, škádliti, dohadovati se houževnat:

V jednom kusí huíkajú (kokují) val. 2. Dávati se do pláe,

(fukati (han.).
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Hnízdit se, peléhati s místa na místo, v posteli nepokojn
sebou vrtti: No, brzo-li se uhnízdíš?

Hnoj ni ca: 1 hnojová voda (záp. Mor.). 2. deska s hnojnélio

vozu (vých. M. ; hnojové vod tu íkají hnojvka).

Hópat do sebe (slov. hápat) = nemírn jísti (Kunštát).

Ho bárka, hovor í Záhoí).

HobTena, ženská špatného chování (val.\

Hody, kytka rozmarýnu v hody (Zábežsko).

Hodina: Vo hodin stal (Daicko; jinde „o jedné").

Hodit sa: No, nehubujte, dy sa to hodí eše udia — mže
se udlati (val.). To se mu nehodí dlat, nesluší.

H odlivy = hodící se, tauglich: Není hodlivý ma vojnu). Tla
hodlive na odstaveni (laš.).

Hodný 1. hezký: Ta je hodná. V tom kostele je hodn. Tady

se Vám hodn pjde. Udlai to hodn ^= dobe (Zábež-

sko). 2. Byla hodná, chodila hodná, a s kým? = thotná
nevdaná (han). 3, Už jich máme hodných = hodn
mnoho.

Holajzník = plezmero, trhan s holými adry (Novomstsko).

Holánek, holé nahé dít, ptáe (Jevíko).

Hol din, holdai, hol dán i, potulní žebráci (Daicko).

Holdovat, choditi po žebrot (Kunštát).

Holgýa: Vz hoigýá v juhaách (vyhloubeninách), jedno

kolo jde dol, druhé nahoru, když je v jedné koleji jáma:

Budu já sa na tom vozisku holgýat?! (val.)

Holinka zelený zárodek peckového ovoce (záp. Mor.),

Ho To pich a, velká neohrabaná ženská (val.).

Holoubkovat se (o), milkovati se (Jevíko).

Holštánek, nákrník z drobných korálk, navleených na žín

a pestrených ervenou nebo zelenou skauikou (val.).

Holý: Na holé ruky sem živa. Byly mrazy na hulo.

Hompat se = houpati se; hompaka == houpaka (z. M).

Honilka, kráva, která se poád honí (bhá) a nezstává

stelná (Daicko),

Honosnatý, honosivý, sebevdomý (val. ).

Hópat: v takovým hópat = slot (záp. Mor.).

Hora, hory = les: Dlá v horách (vých. M.).

Hoák — Horák: Hoáci pokúpá kde jakého tahúna = kon
(Jicko).
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Hocová f, ítiti se: Ze zhorcovala Kamení horcovala dol
(val).

Horopácem = horempádem (Kunštát)

Hósky (housky) = housenky (záp M.)

Hostinovat: Hostinoval = ml hostinu, dával hostinu (han.).

Hotov: Debeste hotov nejakó škodo mele = na krásn
(záp. Mor.).

Hotovo: Chodí na hotovo do Brna, na jisto, nosí do jistých

dom mléko.

Houvjetka, silná ty, kterou se zatahuje etz, jímž se ve

voze svazují klady a p, (Jemnice.)

Hovija (hov si): Dyž si Tehne v nedlu odpoleda na pec,

to je celá jeho hovija (val).

Hra šindela = hranice (val. las.).

Hraná, hrubián (záp Mor)
Hranit = hraniiti: M hraníme s Vešovicama (han.\

Hápnút, hmotn si sednouti (val.).

Hrát: Pudem hrát = na hratvo ( a besedu). Péndi k nám hrát.

Bla sem hrát o Chétilu (han.). Dožhrál sem sa na ogara,

tak se mnum hrálo —- zlostí jsem se tásl (Jicko).

Hrbena, hrbatá ženská (han.).

Hbet: Položil to za hbet =; nevykonal toho (Kunštát).

Hrbúc, hrbudúc, mezislovce zvukem naznaující pád neho
se schod.

Hrbolatý, nerovný, s malými vyvýšeninami, „hrbolci" : Hrbo-

latá cesta.

Hrboucet, šramotiti.

Hrdli, rdousiti: ZahrdKla dita (vaU.

Hebák, voják od hebc.
Hrgiovat, hrkotati: Vtr dveama hrgiuje (slov.).

Híbat, hrýzti: Koza hebe strom (han.).

Híný, uhícený: Ale tys bžela! Ses celá híná.
Hích: To zas bódo iche v ddin = peklo (Zábežsko).

2. Ja smj sa, smj, ty starý híchu = híšníku (slov.).

3. To (— ta chalupa) je už staré híšisko = sbor (Zlín).

Híšný: Ta stecha je híšná = daremná, chatrná (Jicko).

Hít. Tohoto slovesa v nkterých krajinách neužívají. Na Zá-

bežsku íkají: Sluii'ko je horky, na Drahausku kamna

hijo, sloneko tepli, netepli.
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Hrkala == hrula, kikloun (laš.).

Hrkávka n. hrklávka, die Schelle (vých. M.).

Hrníovat = hraotn ujíždti (jako hrníi s hrnci) Žársko.
Hrníovo pole: Ten vynese celý grunt na hrníovo pole =

propije je. Nepožehnané peníze v nic vyjdou. Ev. Mat. 27. 7

(val.).

Hrncova se, nemotorné jíti: Hde se s tem hrncuješ? (han.).

Hro chat, hrouchat (slov. róchat\ praskati biem.

Hromadnice, hromada kamení na poli posbíraného (Zábežsko).

Hrtús =: hrtán n. chtán: odtud hrtúsi sa n. chrtúsi sa ^=

hrdiovat se, namáhati se (val.).

Hrubo: Mistoma je eše hrabo ledu — mnoho (laš.).

Hruda syrá, kus syrá práv ocezeného (val.).

H]-udaka n. hrudník, plátenko, v nmž se hruda syrá cedí

(val).

Hrský (han.), herský (val.) = hezký.

Hrzka, 1. víclia, v. hájnica (han.). 2. meta pi he v mí (han).

H r ú z n ú : Dnes tam vz hrúzne = zapadá do zem. Zahrúznúl

sem sa až po kotíky do biata (Jicko).

Hrýzt: Pes hryze (= kouše). Pes m uhryz. Much hryzo,

bleché šipajo (Zábežsko).

Hryzák = rožek, špika na troubeli od dýmky (val.).

Hubákovat se, dávati si huby (hubiky) = hubikovati se;

kon sa hubákujú (Brod).

Kubánek, hubika (záp. M.).

Hubatej, hovorný, ený (Jimramov).

Huky: Otríš huky (= koty) a co budeš mf z ceého dená?
= umeš (val.).

Huet, brueti, dtkliv mluviti: Nahuel mi plné uši. Nehu
poád

!

Huní ca, silnice (laš. a v Pedmostí u Perova).

Hújat na nco s nkým = vymniti si: Hujajme na fajky, co

pidáš ?

Hujátko, dít v kolébce (Jevíko).

Hulala = huTar, bzinky (Kojetín).

H ulav a, drobounký déš, padající mlha (val.).

Huluška, kolébka (v dtské ei, val.).

HumpTovaf, kaziti, dráti: kabát zhumplovaný (val.).

Hupit = hopkat, poskakovati (val.).
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Hurka (vzhru), ku vstání pobízeti (han.).

Husar = husák (N. Híše).

Húsenka, ervenobílá tkanika vlnná, ozdoba slov, klo-

bouku = had.

Husidist= plkoš, kdo nic nezatají, všecko „ vy plkoce" (Jicko).

Husík, husí chlívek (val.).

Husi = husák (las.).

Husla = houslista; huslarit = housti (han.).

Huškat, štváti, podncovati: Nebyío ho teba hrub huškat (val.).

Hušpapa, kdo má hubu vypasenou (Záp. Mor.).

Hútát: Ponocný hutá — troubí (od zvuku „hút, hút".)

Húžvait se, sich fretten: Húžvaili sme se jak tak (slov.).

Hvíždžet má dvojí tvar pro 3. os pl. s rzným významem:
Chlapci hvíždžú, san hviždžíja (val.).

Hyb: NbyK sme v po!u ani hyb = ani na krok (laš.).

Hy baj: „Rozina badaia, co je, a liybaj ven a pod ho pes vodu".

Imperativy sloves hýbati (se) a jíti nahrazují minulý as,

když se má zvláštní rychlost dje naznaiti (val.).

Hyb no: Pod hbno = honem (han.).

Hydla (hedla), nevstka (Záp. Mor.).

Hyhat: Hyháš jak k (laš).

Hychlit se = chechtati se (Ždár).

Hyláa = hyrásaf = kieti na plnou hubu (val.).

Hyp, skok: V jednom hyp — skokem.

Hý pnout, náhle udeiti.

Hyta, chvka.

Hyža, špinavá ženská (Novomstsko).

Ch.

Chabastit — chábit (laš.).

Chabašina, veliká epice (Jevíko).

Chabá vý, pochybný, nepodaený í.Jevíko).

Chábit, lapiti, ukrásti, šiditi: Ten sa už nco lidu nachábil

(val. laš.).

Chablaja: Obleu si nejakú chabiaju a pjdu = starou ka-

zajku, njakou veteš (Perov).

Chach (mezislovce) : Chach, každá kulka netrefí blahúte (blá-

hove) val.

Chachabáši = sedláci (pezdívkou, Brnnsko).
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C ha cli ary na, vojtška (Brn.\

C ha c hravý, vyžilý, stáím sešlý (valj.

Chalbat (záp. Mor.) = chalgat (han.) — chaukat (slov. val),

chlácholiti, pokojiti: Di mn to dit hochalbat, nemužo je

hochalbat. Chalbat se u nkoho, lichotiti se: Ten se ho

nho ted chalbá, hábe nco dostal.

Chámi, roždí (Velká).

Chamtat, hltav jísti.

Chanka se s nkým, mazliti se: Mama ti tak folguje (dává

vli) a chaká sa s tebú (val.).

Charpati, drobné roští ježaté: Ty otpky, to je samo charpati

(laš.).

Charý, ošumlý, škaredý (Orlová laš.).

Chas na, -ate, dít, dokud je ješt v peince (val.).

Chat = chatr (Devohostice).

Chaian, chlapisko lenošné (val).

Chebíota, špatné, nepodaené obilí, zboží: Nekupuj toho, je

to chebíota (laš.).

ChemeTi se, ošívati se: Co se tak dycky chemeliš? (laš.)

Chemlaf sa praví se o dobytku, když se otírá bokem o strom

(val).

Chladenica (val) = chíadeník (laš.), besídka v zahrad.

Chlachot, cachinus (vých. M.)

ChTachota se, chlachtat se ::::: ehotat se, siln se smáti:

Co sa poád chlachoceš, ty ehou ehoovský (ž. ehuTo

ehuTovská) ?

Champor, stará, rozmoklá houba (laš).

Chlape na, záletnice (val),

Chfasti sa, lichotiti se nkomu (val).

Chlébvka, chlebová robota, od které dávala vrchnost piil

peínka chleba na den (slov.).

Chlemtat n. chlamtat, hltav jisti, žráti; chl se smáti se: Co

se chlemceš? (Jevíko).

Chléstanec, vyšplíchnutá voda (záp. Mor.)

Chléstat, šplíchati vodou (záp. Mor.).

Chlípit se: Eaua se chlipi (otvírá), raná se rozchlipila (laš.).

Chlupá, lovk úskoný a vychytralý (Ždár).

Chlupatý jazyk, mlsný (Ždár).

Chlúše = plúše, lijáky (val).

21
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Climef: Je šedivý na clirae (han.).

Chrne tat se: Utíká jen se chmetá (Kunštát).

Chápat se: Kdo se to tam chápe, jde v tžkých botách

(Jevíko)

Chastnout, uhoditi (han.)

Chodón (záp. Mor.) = chudou (slov.), chudý (vyzáblý) lovk.

Ohol oj, usušené vtve lipové nebo jiné. V zim se dávají ovcím

ohlodati z listí, potom se spálí (Jicko) ^ letina (slov. val.i.

Chomtat, lakotn neho mnoho bráti: Jak ta kráva trávu

chomce! (Kunštát).

Chop: ekl sem z chopu = nerozmysliv (han.).

Chomout. Ten lovk náramn chorne = tratí se, hubení (han.).

Chot, choby, chobaj, choaž --- byt, akoli (laš.).

Choulný (o), pítulný, krotký: cholny zvíe íJevíko).

Chovat: dobytek, drbež, vely (ne: držet!) = Chová si páru

koní a páru vol. My medu nemáme, my vei nechováme.

Chrámaf, kulhati (o dobytku); chramaka = kulhávka (val.'.

Chrámat: Ta kráva chrámá, chromce, s chutí žere (Jevíko).

Chramosta, bezohledný, hrubý lovk (záp. Mor.).

Chrampat, nemotorn jíti (Jevíko).

Chrapnút, tesknouti, praštiti: Chrapnui sebum (las.).

Chrást, zelené vtve dubové, habrové, nažaté dobytku (záp. M.\

Chrastnú: Chrastnul ho. Chrastnui sebum na zem - chrapnút

(laš.).

Chrbést, onom. napodobení zvuku lité vody: Chrbést na nho,

a už byl celé mokré (Kunštát).

Chrobák, erv (Záhoí).

Chrpútat, siln kašlati s chrapotem: Desi nachlád, tož vil

chrpúce (val.).

Chrt = krtek (hor.). 2. lakomec: To je ch., ten chrtí (Jevíko)

Chrumtat, chrápati (Jevíko).

Chtt: Ten se hinšich chlap nebojí, nechce-li tebe = nekuli

(Jevíko). Sak sme se spolu chtli celých šest let = mli
jsme spolu známost, lásku (Ždár).

Chudnút, hubenti.

Chujava = fujava, metelice (Zlín).

Chujavina, zápach, zvlášt stuchliua, puch chlévní (laš.).

Chudoun (chodón), hubený lovk (Brno).

Chúteka: Pivo nemio chúteky -= pražádné chuti (Zlín).
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Chutná chut = veliká: Jedli chutnum chuum (las.).

Chumta (5), chumtavý, kdo se chumtá, plete, matonoha.

(liumtat (ó), másti: Mám to všecko schomtany. Poád se tó

choratá a nic nehodlá (Jevíko).

Chvadavý, kdo clivadne — chadne (las.).

Chvátat . = mor. ponáhlet (až na Daicku).

Chvístat: V botech mi chvíše = šplouchá od mokra (val.).

Ch vos ta I, jméno hrušky ke stopce znané súžené (slov.).

Chycený: maso je chycené = nasmrádlé, pivo = nakyslé,

zemáky = namrzlé, chléb = od plesniviny a p. Je chycený

na plíca.

Chychnit se = chychotat se, smáti se potuteln. Všeci se ji

chlástale (hlasit smáli) a névic se chychnil ková (Záp

Mor.).

Chylkem, schýlen, sehnut: utka chyíkem — úprkem, vor-

wártsgebeugt (laš.l

Chýr, schlubná povs: Nebude tam také toléj penz, jak chýry

dlajú (val.).

Chystat trávu, trhati na poli (han..

< liyta sa: Už sa ho též tá ertová pýcha chytá. Toho sa

nic nechytne = toho nic nedojme (val ).

J-

Jadat se = jediti se, vztekati se (Novomstsko).

Jahlí . --= mor. prosná kaša (až na Daicku).

Jahulka = jehnika: jehn — jehnika (jahulka) jako: tele

— telika (laš.).

Jáchymova mast, diaculum (Teš).

Jai£: Dnes ani nebyl jak jarmak = byl slabý jarmark, dnes

ani néni jak nedla a p. (Zlín).

Jaké rak: letos je ovoca jakkerak -— hojn (val).

Jakýž: Jakáž tu pani! erti vzali, jakýž tu pán! Praví se

o tom, kdo si hraje na pána (Jicko).

Jalovák, mladý býk pro jalovice, mladé kravky (han.\

Jalový potok, „co netee na mlýn ; na mlýn tee struha" (Brn.).

Jalubák, hrnec z erné hlíny z Jalubi u Velehradu (slov.).

Jame I o, jmelí, „skítky" na jedlích, na topolech (Jicko).

Janeek, obrázek sv. Jana Nep. na „hagnustce" na krk (záp.

Mor.).

21*
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Jánka, vínek ze sklenných perel, jejž nosí na hlav „krá-

lovna" (slov.)

Jarka, korýtko, po nmž ze studánky voda odtéká (Brno).

Jarisko, pole, s nhož byla sklizena jarka (laš.).

Járek, potouek tekoucí ze studánky nebo z roztálého snhu
nebo po dešti (vých. Mor.).

Jaršit se, aufbrausen: Tak se na mne rozjaršil — zlostn

oboil, rozvzteklil (laš.).

Jasná vo, jasno zde onde z mrak prokmitající (laš.).

Jašírka, ještrka (Pomoraví slov.).

Jašúr, der Erdmolch, Salamander (laš).

Jazyká, všetený, drzý mluvka (Novomstsko).

Jed, zlost: Mnél jeda, má na nho jeda (Záp. Mor.)

Jedinák, vl nepárný (slov.).

Jedlý lovk, který mnoho sní, jídlo, chutné, kterého se mnoho

sní (Jevíko).

Jednobytn sedí = poád (Novomstsko).

Jednoruka, jednoruký.

Jechtna, klevetnice (Jevíko).

Jektat zubama . ^= mor. drkotat (až na Daicku).

Jemná zima, pronikavá.

Jeice = jarka (.).

Jždula — bhula =: chlapna (han.).

Ježík, zdrobn. jež.: Zabijali sme bravka; byl to enem taky

ježík (laš.).

Jicl, pezdívka dHem = knot (Zábežsko).

Jídlivý: A to sa sbíhá taková tá voda ídlivá z toho snhu,

to sa pežere všady (val.).

I í o v a t ý, popelatý (erný a bílý) : babulka itovatá = dubenatá,

sedlatá (slov.).

Jiný: Zapla a budeš jak iný pán. Má košulu jak iný drata

(vých. M.).

Jinovatt, jinovatkou se pokrývati: Stromy už inovatija.

Jiskra: Poznal po iskrách, že baran nebude dliho na oi

hledt = lesk oí (slov.>.

Jiskit sa, jititi se: Iskí sa to, slzí to. Roziskíš si to! když

rány nenechává na pokoji (val.j.

Jistník, jedlík (laš.).

Jišera, ještrka (han.).
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ít: Idii n s ním ohlášky. Musíš ít jednu reú se mnú = vy-

povídati jako já pi výslechu (val.). Šlo mu scestí decke

(záp. M.). Plat šel do Bobrovy — odvádl se (Novomstsko).

Tu ide cesta do lesa.

Jitina = jitní (Novomstsko).

Joja, bdovati „ach, joj, joj". Celu noc jojáí, jak by ho na

nože bral (val.).

Juhový vtíek, vlažný (val).

Juhaa, jáma od kol v cest vydcaná (val.).

K.

Kabelatt se, krabatti se: Koza se na tle kabelatla.

Kácet: ZkáceH to = zrušili. Svad!ba se kácí.

Kaa, tlusté stevo vepové = kateina.

Káer: káery dlat, házeti ploským kamenem tak, aby se

o hladinu vodní odrážel; každý takový odraz slov káer
(Jevíko) = babka.

Kain: Už je po kainéj svadb = už je po tom (vých. Mor.).

Kadit milí, uhlí = páliti (Zábežsko).

Kadlub: 1. džber, nádoba z vj^doupnlého špalku shotovená;

2. husí trup bez kídel a krku: Pedala sem ti kadluby

po 1 zl. 20 kr. 3. Brustkorb: Udeil se na kadlub (las.).

Kachtat, kejhati, gagotat (o husách) záp. Mor.

Kaj han, hus (pezdívkou) Ždár.

Kalába, opletaka, nepíjemnost: Ty bys ija do pknéj kalaby

pived (val.\

Kalábu sova t, klábositi (Jevíko); vl. jméno Kalabus.

Kala páe, pl. m., kaménky, v nž si dti hrají (Kyjovsko).

Kálec, zákalec, brousek na chleb (Jevíko).

Kalemba, tlachal záp. Mor).

Kale ni ca: Vyvedl ho na kalenicu = ztropil si z nho blázna.

Kaliba, malheur (slov. val.).

Kalik, lovk i zvíe na úmor, sotva že se vláí (laš.).

Kalý = zakalený (laš.l.

Kamene lámaní: Sloj, léta v kamení, kame slojnatý: Dyž on

nemá sloja, tedyk i proto) sa špatn láme. Pohanka,
drobné kamenci mkké. Klín, stední vrstva dobrého ka-

mene. Hrušky, vtší kamenci mkké. Bilky, tenké
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desky kamenné. Hrc, suk ve skále. Stna, když se od-

láme drobn}- kámen. Tazg, drobné, ostré kamenci pi
tluení na skálu pozodrážené (val.).

Kamýk, kamýek, kamének (las.).

Kand raso vat (sa), kandrasif, namáhati se, díti se: Kandra-

síja na dti. Bídné sa kandrasuje. Já budu na tebe kandra-

sovat, a ty si toho nevážíš! (val.).

Kanduš, dlouhý šat (Jimramov).

Kan, pl. f, husté sliny (záp. Mor.).

Ka nicky, krajky (Blatnice, slov.).

Kanit se, slintati (hor.).

Kanof, banStka, krapka (Jevíko).

Kanti = kancní, podstavec pod sudy ve sklep (Jevíko)
Kapat, odkapat, odejiti: Kapte, baby, ode dveí. Dyby už raci

odkapal v pekly. No, pokap už dóm! Mohl bys už dóm
kapa (val ). — Ovce kape, padá (Jevíko).

Kapiún, kapoun (Jicko).

Kapra, krpj: To padají kapry, to na nj vystupují kapry (.)..

Karabina, velký bi pastýský (Tebí) = tatar (vých. M.).

Karhat, chorováti (vj^ch. Mor.).

Kar mas, hostinka po ktu néb úvod; ženy, jež se jí úastní,

šlovou karmašníce (laš.\

Kartít komu co, hanti (Jevíko\
Karty: Jeden hrá karty dává, druhý snímá (abheben); oko.

pt ok = point („o jedno oko Hanák kobylu prohrál"),

Ausspieler ^ je námitce, mítá, vymítá, má mítku (Píbor).
n. vyhazuje, menší karta vtší se zabije. Chabá = talon

(Píbor), rác — atout, racovat (atoutovat).

Kasat, lenoch, pobuda: To je takové kasat. Chodí kasátem
(nemá co dlat (han.\

Katliky, pl. f., visací zámek (Brn.).

Kázat ve smyslu poroueti na záp. Mor. neužívají, íká se tu:

Povídal, ekl mi, abych to a to udlal.

Kaze v a, naizovati (val.).

Kec a, práskati biem, hloup mluviti (laš.

.

Kédat, natahovat kédy (= ^ajdy), velmi plakati (záp. Mor).
Kéklat se, ním, viklati, kývati (Kunštát).

Ker, kerec, kelák, kelá, Hauzahn.
Kel, klí rostlinný.
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Kepe, g. ea, ošumlý klobouk (val.).

Kepi sa = cébi sa, breeti (val).

Kepský, špatný; mám se kepsky (záp. Mor.).

Ker . — mor. chrást, hib (val.), kopec (Zábežsko) až na

Daicku.

K rab a, klepati, mlátiti: Dybysme to eše dnes mohli doklabnút.

2. promlouvati (Jicko). Ten toho za den naklabe = na-

klábosí (Br.).

Klacmuda, neohrabanec (záp. M.).

Kladi buchta = vafibuchta, nemotora (las.).

Klame = klom = klum, sedti shrben, depti (val.).

K 1 a m o i t se: Naklamoil se na to = nadlal, nahamplasil

(Drahany).

Klapaky, falcované trámce na dvoukídlových vratech u sto-

doly n. klny, jež pi zaveni na sebe pilehnouce zaklapnou

(Prostjov).

Klapec, klopota, kíž, soužení: To mám s tebou klapec (Teš)
Klapef, g. pf.u, klapýtek, klát, špalek (laš. Zábežsko).

Klapkat: Žensk5'm huby klapkajú jak nová potírka (val.).

K lap ó set, kloniti hlavu. Kvtina zklápošelá = suchemi zvadlá

(Kunštát).

Klasnovat, pemlacet, zstávají-li na zrnech jemenných

ostiny, musí se klasnovat (Jevíko).

Klást, 1. peníze = abfiihren. 2. pochovávati: My se klademe

tu = máme svj hbitov. My se klademe do Ždáru (Novom.

Ždársko). Klást obilí = seci (Ždár).

Klát, špalek (vých M.'.

Klát, kolu, štípati devo na stojace po letech. Klaný, „co sa

dobe koTe", klané drva, rovno štípané (val.).

K I a t a , vela, který má vely v klátech, starodávných úlech (laš.).

Klátit se, kývati se: Klátí se mn zub (slov.).

Klatka, klateka, kleka na matku velní (laš.).

Klatý obrázek, na kterém vyobrazena svtská osoba, nesvátá

vc: opak: svatý obrázek (Jicko).

Klazan, bezbožný kluk Zábeh).

Klech tat se, chechtati se (Jevíko).

Kle pátá kráva, koza, která má rohy zpátky (^Híše).

Klcat, kesati fval.\

Kl, kloviua, vykluovaný, na pole upravený les (Ždánice).
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Klechtaka, ídké bláto, v nmž se klechtá, brodí (laš.).

K rek otká, klepotka, klepaka velkononí (laš.).

Klemzák, kfivák, kudla (záp. M.).

Klepat se: Bída se tady klepala teze veliká (Br.).

Klest, klestí, chvojí posekané na stelivo (záp. M.\

Klestit, pesekávati chvojí na drobno, by se hodilo na stelivo

(záp. Mor.).

Klet, — klej, 1. klnouti; 2. tlíti: Cosi tu kleje; 3. klíiti:

žito juž kleje (Zábeh).

Klišák n. klišál, rohá, brouk (záp. M.).

Klízat, klóhat, klouzati (záp. M.)-, klóhaka.

Klóka, devný hmoždí na tluení maku (han.).

Klohnit, 1. vait (potupn', píti (potupn, Kunštát).

Klochta, kleveta (Jimraraov), srovn. pol. klechda.

Klocek = klacek (val).

Klokoová f, klokoem víti: Na kotle už voda klokouje (las.).

Klokoový, klokoem vroucí: Naleje se klokoové vody (val.).

Klosó ~ klusem: Bží klosó (Br.).

Klubák, zobák (Doubravník).

Klubaka (klóbaka), slamnka s kolmými stnami a rovným

dnem (han.).

KTuka, kivá dýmka (val.).

Klunica, široká motyka.

KTudi do nkoho, na nkoho, hanu kydati na nkoho (Jicko).

Klu m ka, klímati (val.).

Klumonica (tlumonice), klepna (han.).

KTup, ovisati: listy oklupné (když vadnou, val.}.

Klut se: Tráva se kluje ze zem (jako house z vejce). Kde
sa halena klula, vrazila sa lata (slov.).

Klopej tnout, . = mor. zapackovat (Novomstsko).

KTuznat, zakluznat kon, zauzdit (han.), slov. klznat, odtud:

klznák, uzda.

Kok, kyj (han.).

Kobeltnica, klevetnice, (Jicko).

Kobeltovat 1. ním, strkati, drcati: Nkobeltuj tak s tum

kolébkum. 2. pomlouvati, klevetiti (Jicko).

Koberec, plachta, v níž nosí cikánky dti na zádech.

Koberá (kobero = bicho), bichá; fem. koberuTa (las.).

Kobirek, šotek skítek, hospodáík (Prostjov;.



— 329 —

Kocar, hl (Jevíko).

Koárky, koloto.

Kocat, tlachati (Kunštát).

Koco, tlachal (Kunštát).

Kocavej, tlachavý (Novomstsko). Odtud název nkterých

hospod „kocanda", vlastn místnos, kde se kocá.

Kocmrda, úlisník, prikocmrduje raii — lichotí se k nmu
(záp. Mor.).

Kocúit =: vynášeti kocúry (tchoe) t j. bráti a odnášeti

z hospodáství, potajmu krásti (o domácím zlodji): Ta by

všecko zkocuila (laš).

Kocoury pl. m. 1. — tcho, vc (zvlášt obilí) domácím zlodjem

ukradená a prodávaná (laš.), 2. pšinka: jít kocourama

(Jihlavsko).

Koiák, 1. talí, na nmž se dává kokám (han.), 2. míšek

na tabák z koií kže.
Koí mama, milovnice koek.
Koka, kotev lodní (val).

Koda, kdo mluví páté pes deváté (záp. Mor).

Kohuák, štyra slepií (Kunštát).

Kojácnút, svaliti se: Ostrévka (naložená) kojácla (val).

Kokeš, kohout (Ždár)

Kokodovy hody, úvod s díttem (val.).

K o laný lovk, s nímž se snadno srovnati (val.).

Kokrhel, m drdol, epec: „Umela židovka v kokrhéli"

(píse).

K o laj a, kolej: Tak to zas ostalo na starých kolajách = pi
starém (Zlín'.

Kolárík, tovaryš koláský (laš.).

Kole: Rád bych s varna kole téj vci promluvil (vých. M.).

Kolebuša =: koTemba, vintuška, houpaka dtem pi práci

na poli z plachty udlaná (laš.).

Kolensky lezla =: po kolenou.

Kolíbka: dlat kolibk, p.kosy (ovsa) shrabovati v hromádky,

co by mohl vzíti do náruí (Jevíko).

Kolínek, kousíek (v ei dtské): Démikólinek! (Záp. Mor.)

Kolisarka, povidla (val.).

K o litý, koledavý, povídavý (han.).

KoIný, štpný: Devo je kolné = dobe se štípe (val.).
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Kolo: Má hubu dycky na celé kolo = mluví plným hlasem.

Být na celé kolo hladný. Je vdaná na pl kola (o svobodné

matce). Jdi mi na kolo -- k šípku (Zdar).

Kolomba = kolemba, houpaka (Br.).

Kolovratnica n. korovratnica = kolovrat (slov. val.).

Kolo zub, zub, který roste mimo adu.

Kol o zub á baba = bezzubá (= holozubáV)

Komat (zkoumati?), pozorovati: Kómal, ešlejev kostele (han.).

Komolá kráva, koza, s jedním rohem n. bezrohá (val.).

Kom pit, nešika: Ty kompite (Ždársko).

Komzif, dráti: Poád ty gat komzíš (val.).

Koudel, kondylek -- chundel, chumá (vlas). Jevíko.

Konené: Nemožu ho konen n. koneným koncem vypravit

ze stavená = nijak, o živý svt (Jicko).

Konop jsou hlavaky a pToskaky =^ hlavaté a poskoné (val.)

Kóny: Ten dlá kóny! = paskudy (Novomstsko).

Konený: Nechtl do koneného konca (Zlín).

Konouška n. koiiejška, houpaka, visutá kolébka z plachty

(záp. Mor.).

Kopec, ke: ržové kopec, šípkové, chlupnkove kopec pl.

kopi (Litovel), kopší, kopšoví (Zábežsko).

Kopeek n. kupeek, malá šttka (Br.).

Koplhon, velká, silná motyka do skály, na paezí (Jevíko),

slov. kylhof.

Kopák, vz na odvážení kop s pole.

Kopá, nástroj o dvou železných zubech na kopání hnoje.

Koprnt, dychtiv ekati (Zábežsko).

Kop nit se: Z krávy se kopnilo, kouilo, pailo (Novomstsko).

Kopte dryv, hlupák: Co pak si msliš, že s5 kopte dryv?

Pvodn asi = horák, kteí takto vyvolávali díví na

prodej, na nž hanáci s vrchu hledli (Prostjova

Koráb, kra: Šla nasbírat koráb, hubený jak koráb, starý

na koráb (Jevíko).

Korec, budka špakm na strome nachystaná (Jicko).

Koe: Dal 60 zl. za seno hned na koeni ^^ na louce, ne-

poseené.

Koenák, co rostlo z koene, od koene: stromek, kyj, agan
(vých. Mor.).
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Kornatt, práchnivti: Zrno je zkornatlé na práchno. Za

sucha obilí (semeno) v zemi zkornatí (val.).

K o rób Íka, korouhev (Jevíko), Zl. korovika.

Koruna, kra stromová. Di tj'^ stará koruno = alte Schach-

tel (las.).

Korusat se (o) s kým, býti v nepízní, na štíru (Jevíko).

Kosák ivých. Mor.) = srp (záp. Mor.).

Kosimo, adv. kosmo (las,).

Ko síka, peroutka, kídlo husí (han.).

Kosí ek, volaví péro, ozdoba slov. klobouku.

Kosterní: Vykieí to na nho na kostelní cest = na cest

do kostela, jda do kostela (las.).

Kostka, kotník: voda až po kostky (záp. M.\

Kostrbál, jedlová ty s rozsochami na sušení sena n. jeteliny

(Jicko).

Kosatka, = ošatka (záp. M.).

Košál han. a záp. M. = hhib (slov., val., las.).

Koše (Tebísko a dále na západ) = pometlo (Znojemsko,

Boskovsko) — metla (vých. M.).

Košenáky, dtské pojmenování mkkých oblázk, vybraných

z potoka na hru v „drbky" (Prostjov).

Kotaka, plod lopuchy = vlk (Brno).

Koátka, koiky na kvtnou nedli (Br.).

Kotce, pl. m., pihrádky na holuby (Novomstsko).

Kotit se, dlouho se vypravovati od nkud : Skoro-Ii sa vykotíš

z domu? (Jicko)

Kotlina, kotlišt.

Kotrcat se, namáhav jíti (Kunštát).

Kotr, rozsocha (Zábežsko).

Kotrdlenec = kotrmelec; pekotrmil se Novomstsko'.

Kóto ulit, kutáleti: Skotúlil sa — svalil se pomalu a beze

škody (v3xh. M.).

KotoTa, mosazné koleko, jež se navléká na emeny kom
na ozdobu.

Kotr tešní, chumá (Brno).

Kotva, brusle, želízka: Jezdí na kotv (od Perova).

Kotvice, = šišky na dub (záp. M.).

Kouchnout, kouchat, loktem striti, trkati: Krávy sé kouchají

(Novomstsko).
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Kousat: Kóie na knedle z vysoká = nechutnají mu. ósni

se do prsta, do pyska — vtip se, že tebe kárají (Kunštát).

Koutko, prázdný prostor mezi kopyty kravskými (Novomstsko).

Koutkovat, prohlížet koutky, kapsy: Zas mn kótkuješ?

fzáp. M.).

Koutný koš, ve kterém se nosí do kouta.

Kozák, krajá na mléko (Ždári.

Kozel, stoh obilí n. slámy (laš.).

Kozlík, 1. stolíce ezací (Kunštát); 2. prisma štrku na silnici

(Pomoraví slov.).

K rabaty, runzlig: Má hubu krabatú (vých. M.).

Kraby, pl. m. die Runzeln.

Kradmý — kradmo (slov.).

Krajiny, kraj lesa (záp. M.).

Krajník, der Fiiigelmann (slov.).

Kámnút, kámat, ukousnouti: Pes mne ukáml v nohu (slov.).

Krám pulec, stechýl, kf-eneek = rampouch (záp. M.).

Káp: lidské kápy, tlachy, klevety (Ždár).

Krapa 1. kapka; 2 okap (Tebí).

Krásn di si = pro mne a za mne Tešt). To je na krásn
= zejmo, patrno (Novomstsko ).

Krásná je prý jenom P. Maria; ženské jsou jenom hezké,

pkné (Ždár).

Krást = chrást zelný (Brno).

Krátkavý: Že bylo sucho, je rež taká kratkava laš.).

Kravák, vz, do nhož se zapíhají krávy; rozdílné „kravák"

(pastý krav, val).

Krb, krbec: Kavkám a vrabcm stavjí na stromy krby (budky ',

z nichž mláata vybírají a jedí Ždársko).

Krbál, vykrájená epa, hubený, suchý lovk (Jevíko).

Krbálovat epu, nožem vykrajovat.

Krba, hrnec (val).

Krbík, devná nádobka na brousek pi seení (vých. M.).

Kr, -a, 1. zákrsek stromový: Mas tam jaké stromy? Ba su

tam ene samé kre (laš.); 2. paez (Zábežsko); 3. kr, -a

= ke i vých. M. i.

Kri ca = krtice (záp. M.).

Krová motyka (záp. M.) = kuovnica (vých. M. ', silnjší

obyejné, na kopání „kr" (paez).



— 333 -

Krehoutka: Byl zmrzlý na kehoutku (Tel).

Kemela, kemen, oblázek (záp. M.)

Krenec, 1. rampouch (záp. M.); 2. kus ledu ekou plovoucí

(vých. M.).

Krep i na, širší „húsenka" ív. t. ), ozdoba slov. klobouku.

Krhýííat, siln kašlati, až v krku hrí (val.).

Krchá ruka, levá.

Krchlika krchlka i, hrnec s jedním uchem; op. dv6šnik(han.).

Krchón = krchák, kdo dlá krchou (levou) rukou (záp. Mor.),

Krchtat, kašlati (Jevíko).

Kiet se, vaditi se: Velice se spolu kiíja (Zlín).

Kik: S kikem a híchem to udlal.

Kikala, kikloun (las.).

Krmík, chlívek pro prase; krmec = krmené prase (han.).

V Rožnov naopak.

Krípit sa, dohadovati se, spíráti se (uh.).

Kísnout, udeiti: kísl se (záp. Mor.)

Kižmo: Na kuželky bere se kule na štórc, na válec, kižmo
n. šiko (Jevíko).

K ízný šátek, tverený, který se dá na kíž složiti; kížné

cesty = kižovatky.

Krkohlavý, kdo má hlavu v záda sraženu (Perov).

Krkocha, z toho zdrobnlé krkoška: Ta deska je samá krkocha

(suk) laš.

Krkoška 1. suk ve dev, 2. tenká osekaná vtev s jehlina-

tého stromu, 3. krátký, ohnutý troubel do dýmky z takové

krkošky urobený (val.).

Krkúa sa, objímati se (val.).

Kiha, píce (val.).

Krnovatt, trnÁuti: Nohy mi zkrnovatly (uh.).

Krnús, zakrnlec (laš.\

Krokovnák i krovovák, nebozíz, jímž se vrtají krovy (slov.).

Kropenina, ídký med, mohlo by se jím kropit: Veiy mly
jen taku kropeninu (laš.i

Kropitý déš, nenáhlý ale sporý (Kunštát).

Kropkovatét: Zemáky se budu kazit, kropkovatíja — dostá-

vají kropky (Zlín).

Kroutit (6) prádlo, ždímati, slov. krúcat (han.) Kroutit eí,
vytáeti se z neho.
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Krpait sa, nuzovati se: Já už sa enom tak krpaíra (val.).

Krpat, loudav pracovati (Br.).

Krpét, šikmém státi. Je-li pole, zahrada na svahu, íká se, že

krpí (Br.V

Krtek (záp. Mor.) = krtica (vých. Mor.).

Krtinec, krtiinec, krti hromádka (záp. Mor.).

K r u c h : slaný jako kruch.

Kupa, sprosták (Kunštát).

Krupec m, = krpj (záp. Mor.).

Kupt: Tráva, až uschne, zkupí, stane se kupkou, (kup-

kavou), kehkou (las.).

Kupka, chrupavka v mase.

Kupkavý, kupky, resch.: Krka z chleba dobe vypeeného

je kupkavá, rohlík Je kupkavý.

Krsna 1. nše, 2. líná ženská (záp. Mor).

Krutitý, zavilý, pokroucený: Devo je krutité (laš.).

Kruželky == kuželky (laš).

Krvúteka: Krvúteky by sa v ní nebyl doezal (val.).

Kryjemko: Po kr3'jemku n. po ukryjmu, tajn (laš.X

Krzadio — vrzadlo, nco rozvrzaného: Ten nuž je také

krzadlo už (laš.).

Krzukadlo, co krzuká (vrzuká), stará vc rozvrzaná, rozvi-

klaná (laš.).

Kšóknú, kšóka, odhánti slepice zvukem kšo! kšó

!

Kuckat, kašlati; zakuckáJ se, už sem se nakuckál.

Kua = kua, chatr (val.).

Kudla, fena (záp M.).

Kudláek, vlk na lopoun (Brn.).

Kudlit se, o koui a metelici: Venku se to dnes kudlí — sníh

v metelici se honí (slov.).

Kukán = kukaná, koš na kvonu (Brno).

Kl, rovný koen: Bor má kul do zemi a jedla taky (han.).

Kula: Sešli se do kule = dohromady, všeci do kule (Záhoí).

Ku rajka, široký kroužek v podob prstenu (val).

Klat, štípati devo paprskovit do stedu (na šindel); štípat
= podle blány (po letech). Šindel štípaný je blaíiák (špatný),

klaný je dobrý. Klaka, sekera, kterou se koulá, má
pihnuté toporo. Klué devo, které se dobe klá (záp. M.).
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Kulatka (o) =^ kulá, mrvenka, pomrvená pi mlácení sláma

(Jevíko).

Ku li na: Když se souš vyvaí, zbude z vosku kulina (záp, M.).

Kulmo, železný válec, jímž rozpáleným se „kulmovaiy" ženské

obojky pod krk (han.).

K, silná haluz (Jevíko), val. konár. Ten kun taky hodn kvetl.

Kuna: To je kóna, ten všecko vécmochá (Jevíko).

Kunava = kolava (Doubravník).

Kundrfál, žertovný kousek, šprým: Tak kundrfály déla, na

to by ho užil (val).

Kurec = kuinec, slepií trus, jen ve rení: kurec je po tom

a p. (val.).

Kupeek, šttka (Brn.)

Kupík, pomocník kupecký (laš.).

KúpeTky, pl. f., vanka na koupání nemluvat (Jicko).

Kuroch, Zwitterhahn (laš).

Kus: Pišel kus na veer do dom = už hodn na veer (laš.).

Kutaka, vlk na lopounu (Br.).

Ku ták, tý, kterou se kuce v peci uhlí (Zlín).

Kuto := chabrala, kdo se s prací kiíce, chabe, šuká, opo-

zdívá (Jicko).

Kvaa, šplouchati: Už mi v boach kvaa (^laš.).

Kvaat, kvácnú, býti na spadnutí ina hromadu kolmo, ne

šikmo): Búda jarmarení kvácne, když všecky tyi strany

padnou do prostedka, a kvaí, když je k takovému pádu

náchylná (val.).

Kvak (val.), kvaka (slov.\ kvaek (laš.), tuin (brassica napus).

Kvákat, vykvákati, vylouditi, vyžebroniti (Jevíko).

Kvasniá, kdo prodává kvasnice.

Kvašené oharky, . kyselé okurky, kvašené n. bekové zelí.

Kvtník, kvták, . kvtiná.

Kvíerek (záp. a sev. M)., as k veeru, do kvíerka, na kví-

erek, též do kveerou (Híše).

Kvízda sa, viklati se: Stl sa kvízdá, nestojí-li dobe na

nohách (Jicko)

Kvíto = kvítko (Daicko).

Ky! ký! zvuk, jímž se odhání koza; žertovn dtem: ky,
koza, od noža (val..

Kyaly, posmšn: hnáty, nohy: Ten ma dluhe kyaly (laš.).
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Kýchnut se: Difátkovi sa kýchlo (slov.)-

Kyj: Nejsme pod k3^jeiii, robíme si volno — pod dozorem (laš).

Kymel g kymla, krátký klacek (val.).

Kys, kyšu — kysnouti: Zamísila sem na cliTéb, a nechce né

cosi kys Di už kys = kysa, spát (N. Hrozenkov).

Kytka, kvtina: Natrhej kytek v zahrádce (Daice, Zábeh).

Kyv lat, kyvlotat se, viklati se (Zlín).

L.

L'abat, labova, hýiti (liula): Vérá celý den labovál = po

hospodácn hýil (val. laš).

Laboda, pobuda (záp. Mor.).

L'adžba sa: Ledvá sa po izb ladžbál ^= vláil (val,\

Lachna = machna (Tebí).

Lajský, nevázaný, hrubý (val).

L'ák, rozlitá tekutina na podlaze. To je Ták roba = k niemu (val).

Lakot, pl f., laskominy: Dostal lakot na maso (Novomstsko).

Lamozit: Pole se zvrhalo (oralo) a lamozilo, kde se dalo =
pluhem lámalo, le(^ bylo oralo (slov.).

Lamprda, toulavý lenoch (Kunštát).

Lancoch, pobuda, lenoch; lancuchovat, býti pobudou ^Jevíko).

Landa, ženská neistotná (Jevíko).

Lap i dupa, kdo lapí (depí) na dupe (zadnici) Zlín.

Lapimucha, kdo lapá mouchy, místo aby konal práci dležitjší.

L'ápky, nízké pilíky z vepovic pi zdí, na nichž jsou položeny

lavice (han.).

Látánec, rána latou, holí; vylátat nkomu.
Latnú: Nbud ticho, až ho kopidul (hrobník) lopatum latné

= uhodí (laš.).

Lato visko, kaluž krve (Novomstsko).

Láv i ca (láhvica), devná nádoba zvící škopíka ss dvma dír-

kama, v níž se žencm voda nosí (han.). Navoral lavic,

velkých kus (Ždár).

Lazebník (Zábežsko), jinde dochtor.

Lazika, iter. slovesa lazi ^u Perova).

Lazovan, lázník, kdo má domek na lazu (horské mýtin) slov.

Lebavt: barva zlebavá vyrudne (slov.).

Lebavina, úlehle, na níž je zde onde njaký chrást slov.).

Lé (=:lý), houžev t^Br.).
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L'éha, praes. Téžu (val.).

Lehké, -ého, plíce (slov.).

L'ém, houžev: Pl je spata bezovými remy (val.).

Lemech, lenoch u židle (Tel).

Lemvka, pantle na lemování (val).

Lepa, lepaka, plácaka na mouchy (val.).

Lepernica: Taje vám po mužských jako lepernica cždár).

Lep na, silenka lepivá (Kunštát).

L'epnica, krabice z bezové kry na véjice (val).

Lepota = lapota, tlachati (val).

Létharka, na létharko, létharsk jet, na koních, na p, mlá-

denci o svatb (Jevíko).

L'etina, vtve s listnatých strom v lét nasekané a za zimní

píci ovcím a kozám usušené (val.).

L'etocha, kdo lée, se toulá (las.).

Letopé, netopýr (záp. M.).

Letušek, dobyte toho roku ulíhlé (Ždár).

Lev i ti, ulehovati: Levl jim nemoc (han.).

L'ézf: Zemáky už lezú (ze zem). Tak n zuby na vrch lezú

(když kdo mluví o nem kyselém, val).

L'e žaky, ležmo jako: sedaky, stojaky.

Ležák, slimák (Br.\

L'ibórek, kdo ve žn prostírá na poli obísla (Kojetsko).

L'ícnatý, hladký, úhledný.

L'ícný, svný, slušný, krásný (vých. M.).

Lidenec, odrda hrachu; zrno má šedé, hoké, kvete erveným,

nalézá se v bílém hraše a vybírá se pro hokost (Tišnov.).

L'idský: Už bys aspo pro hanbu lidskú teho moh necha, dyž

už sa Boha nebojíš (val).

Líchy, pl f., díly lesa, jimiž se „vobsedlí" každoron podlují

(Brn.).

Líc hni holub. Uch}', sám bez páru (záp. Mor.).

L'ichý snop, oech, zbývající nad kopu, nž nad tucet atd. (Zlín).

L'ichota: By t lichota vzala (laš.).

L'ína, láno (val).

Línek, rak s novým pancíem „líní se" (Brno).

Lísa = branka, dvíka sbitá z latí (N. Msto).

L'i s t : Mj vinohrad má teprú tetí list (tetí rok, co byl založen)

;

na 5., 6. list už hodn rodí (5., 6. roku od založení) slov.

22
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L'iša, plamen vyšlehující, liška plamének (výcli. M.).

L'itka = . litkup (vých. Mor.).

Kítostivý, wehleidig.

L'izaka, breka povidlová (vých. M.).

Liznút, udeiti: Tak t liznu! L'izni ho!

Uižica, Vorleglolfel, ližika, Essloífel (vých. M.).

Lohat, povykovati (Jevíko).

L ohnit, píti (potupn) Kunštát.

Lohot: 1. náledí; 2. okyd na stromech (Zábežsko).

Loch: 1. ležisko zajeí, 2. sklípek na brambory (han., záp. M.;,

3. doušek, hlt: Víc nesmíš vypit než dva lochy (Kunštát).

Lochat, píti velikými doušky (Kunštát).

Lomit, kieti: Poád se s ú lomí. Ten iomí! Tam býl veliký

Jom (kik), vých. M.

Lomoz g: 1. oblomky, oblámané odpadky, 2. prs (laš ).

Lomozovat se, namáhati se: Nalomozovál sa dost (val.).

Lona, vlna vtru, vody, die Welle (han.).

Lonit, lonovatt se, vlniti se: Voda se loni, lonovatí (han.).

Lonit, lokati, mnoho píti (Br.).

Loubek (íobek), kadlub na mouku (han.).

Lopa, -a, lopata (val.).

Lo visko, prohlube v rybníku, do níž se ryby pi lovení stekou

(Novomstsko).

Loudit na nkom nco, žebronit (záp. Mor.).

Lovka, záminka: Lovku si hledat na koho = záminku, aby

mohl nkoho týrati (val).

Lož a, die Lagerstátte (laš.).

Ložit, klásti: Po oboch stranách chalupy ložily sa na zimu

hran drév (val.).

Lub, kolo ze štpiny, do nhož se vplétá síto neb ešeto.

L'úbaný, slezský tanec.

Lubovica, míra na obilí (han.).

Lucerna . — mor. laterna (Daicko).

L'udno: Je ta hospoda stranu v lese, ale v let byvatám ludno

= byva tam mnoho „luda", hluno (laš.).

L'ucha, brynda (laš.).

Lu, han. = loni.

Lunt (5) chleba, masa = kus (Jevíko); lunty = háby, staré

šaty (slov.).
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Lupaf. sa v jídle, rj^pati, s nechutí se pehrabávati a jen nej-

lepší sousta vybírati (val.) ; Mpat zemáky vaené ze šupky.

Lupinj^, pl. f., 1. šupky ze zemák oloupené (val), 2. šupiny

rybí, 3. ve vlasích.

Lúpi: VyMpili mu = vybili (val.).

Lusko vina, laskominy (Zábežsko).

L'úšua = slíditi, hledati NaMšám neho kozí (val).

L'útobi sa, lítostiti: Co by sas tak Mtobila! (val.).

Luzo víc a, voda z louže (vých. M.).

Lyeka (leenka) =-• lyak, lýkový provaz (Zábežsko).

Lyknú, iyk, hlt udlati, polknouti: To muší íyknu (las.).

Lyzif sa, smáti se pitom (val.).

Lyzna, modina (val.).

M
Mácnout, udeiti: Mácnu t motyko (záp. M.). Mác ho, už

ležel.

Makané c, místo na šat pomakané: Mám tú suknu samý

makanec.

Madra, pihlouplý lovk (záp. Mor.).

Mádlo, kamenný nebo devný sloupek na kraji silnice, aby

vz se silnice nesjel; mádla pl., zábradlí u mostu (Zábežsko).

Maholný nápoj, libé chuti (Kunštát).

Máchat, práti prádlo (Zábežsko a laš ).

Mája, máj, májový strom, postavený v máji a o posvícení

(záp. Mor.).

Májka = han. ruská, pi prvodech zízená stromoadí z be-

zových vtviek (záp. M.).

Makovat (o-, po-), makem posypávati.

Málo: Mn už bylo na mále = nahánlo mi (Br).

Malování, vyšívání (Podluží) = cifrování (v. t.).

Malo vánky, brambory mající po sob ervené skvrny, gefleckte

Rosenerdápfel (laš.).

Mal terna, moruše (Brii.).

MandyviTa, dve iperné, dotrné (laš.).

Maorec, zakrslý lovk (záp. Mor.).

Marák, 1. zajíc v beznu ulíhlý, 2. jemen v beznu zasetý (val.)-

Maliná, malinový ke, coll. malináí (val.)

Marcha = mrcha (laš.).

22*
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Markotný: S5 jakesé markotne, mám pokažený žaludek a p.

(han.).

Markotno, nemilo, líto: Ani kuseka mu nepodali, neml
hladu, ale pece mu to bylo markotno (las.). Mné je mar-

kotn, smutno, nedobe (Záhoí).

Marný: Svtlo svítí marn = slab, špatn (Novomstsko).

Márova, komora, kde bývají máry (vých. M.).

Martinek, poslední n. nejmenší kue, kot, vbec mlád
(Kunštát); jinde mu íkají poškrabek.

Mas arí k, tovaryš masaský, eznický (laš.).

Masno, adj. za subst. maso: Pojedel masna = najedl se ma-

sitého jídla (laš.).

Masopustní k, masopustní host: Já mam tež masopustniky (laš.).

Mastiko vá matika, brouk májka (Kunštát).

M as til k o, peroutka na pomaštování peiva (vých. M.).

Maškrtný, vybíravý, mlsný. Maškrta, mlsný lovk, mlsné

dobyte. — Na Brnnsku: choulostivý, „háklivý".

M a š 1 i k a, drbka, podnapilos.

Máz, podlouhlá rána, jizva, skvrna.

Mázderko, péreko, kloek: Zde onde padlo nekeré mázderko

snihu (vých. M.).

Mazidlo = mazadlo, die Schmiere (laš.).

Meda, melák (Drahany).

M'égnú, praštiti, udeiti (val.).

Mcha, kdo šlape mchy u varhan (laš.).

Mchatá žába = rapnatá, ropucha (záp. Mor.).

Mekat o hlase kozím: Koza meká, mekoce.

M e I i h u b a, Mauldrescher (laš ).

Méno: Pinesli mi toho jen pro méno, aby se neeklo.

Mermo: Chtl tam mermo ít (Perov) = mermomocí.

Msíc ide do plna, z plna, je na plném msíci, na schod m-
síca (vých. M.); prázný msíc, poslední dnové msíce

(Novomstsko).

Meslo, 1. díl plotu, který pipadal jednotlivému usedlému

hraditi s jara na obecním pastvisku, díl cesty, kterou má
kdo vyhazovati; 2. podíl rozdleného mezi usedlé obecního

pastviska; pl. mesla = plot, šrafiky (han.).

Mést: Sníh mete, zametlo snihem, dva dni metlo snhem.



- 341 —

Msto znamená, zvlášt na Hané, nejbližší msto trhové: Hde
dete? Do msta (= do Kromíže, do Olomouce, do Pe-
rova). Hde ste byli? V mst.

Mhouf (mhó), jehlií (záp. M.).

Mignúf, miga = mihnouti se: Letl, ene se miglo. Miga jak

had (las.).

Migot, míhaní svtla, tpyt oslující (Perov).

Migotaf se, mihotati se, tpytiti se. Hvzdy se migocú (vých. M.).

Míja, vyhýbati: Mijaj furmanovi na pl kola, a ožralcovi na

cele. Mijaj, mijaj, pota jede (laš.), = vymin, vymi, pota
jede (slov.).

Mi kat, kývati (Jimramov).

Mikmamo, sem, tam, zickzack (Borotín): hrsti, snopy leží po

boui na poli mikmamo.

Milejší: Dybys mu eše milejší chtl da, šak od a nevezme.

Dybys mu radil eše milejší, šak a neposlechne (Jicko).

Milunký! = milá brachu (Zábežsko).

Míra — mice (Brn.).

Mísit = ihást, žvaniti: Nemis, nema hlupiny (val.).

Mi sní k, police (záp. M.).

Místo: Už je chlap na místo, kdo se už mže oženiti a sám

hospodaiti (val.). Z místa (t. poplatek), Lagerzins ; na trhu

Standgeld. lovk neví, v jaké místa dojde = jak skoní.

Mitvem, na pi: Zbhal pole kížem mitvem, kreuz und quer

(Vel. Meziíí).

Mitvi (mitvy?, stídav: Klást nco mitvi = jedno tak, druhé

na opak (hor.) = val. mitvavo.

Míždži, makati nco, až z toho tee (mizga, val.).

Mladík, holoub; mladík, chasník (Jevíko).

Mladit sa: Kráva sa omladila = otelila (val.).

Mlašet: dyš mlaší (Jevíko).

Mlátit, biti, tlouci: Vymlátil mu. Mlátil hlavu o ze.

Mlatolit, na mlat ušlapati: pole zmlatolené (^Jevíko).

Mlázgat, intens. slovesa mlátit (val.).

Mléná, studn, do níž se v lét mléko v hrncích dává, by

bylo erstvé (val.).

MIga, míti chu, laskominy na jídlo, které druhý jí: MIgá ti?

— máš na to chu ? K tomu se dodává : No, abys neshodil

telate, raí ti kúsek dám. — MIgá mu; daj mu v erty
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kúsek, a neshodí telate! Z toho patrno, že se „nilga"

pilvcdn íkalo o teleti = ceckati krávu (miz — mlezivo)

(Jicko).

Mlíen, plátenko na cezení mléka (Zábežsko).

Mlknúf, mrtvti, trnouti: Dyž ty ruky držím chvíTu hoe, ož
n tak mrknu, mrtvajú (val.).

Mlóvat se (= vmlouvat se), nabízeti se (Kunštát).

Mlsný košík, sotor, podlouhlý košík rákosový, v nmž se nosí

„mlsy" (han.).

MTsponda, míso (han.l

M lusknut = mlasknouti: Obtúlíl ho, tak to mrusklo (vých. M.).

Mluv: Ztratil mluv = pozbyl ei, odmlel se.

Mlýny: Pudem na mlene = do mlýna (Zábežsko).

Moalina = moál (laš.).

Mo i huba, ožralec (vých. M.).

Mochlat = machlat, másti, makati, zmochlaný = zpehá-

zený (Jevíko).

Mokrat, vlhnouti: Stny mokajú (val.).

Mokra zen, mokrOwS v koutech jizby (val.).

Molazgnút, praštiti koho ím ,val.).

Moa, monnka, cumel (Brn..

Monk: Srnec má monk = dlouhé chlupy visící s pyje (val.).

Morán, hbitov (v okolí Vel. Meziíí).

Moravec Moravka = Moravan, Moravanka.

Mosor, kus deva celistvý; mosrek, vydlabaný kmen,

kadlub (val.\

Moškvan, zlomyslný lovk (záp. M.).

Moud, pl. moudata, koen cibulovitý (záp. M.), mód, varlata

(han.).

Mouchonky, srstky (N. Msto).

Moulit (6\ jísti plnou hubou (han.).

Mozgál, pezdívka lovku neohrabanému, nehybnému, hru-

bému (Jicko).

Možný = zámožný (záp. M.).

Mrano, veliký slamný klobouk, jaký mívají ženci (Br.j.

Mrak v a — mrákava, mrano ilaš.).

Mra v a, slušnost: Ukrojil si kúsek chleba pro mravu; ponvadž

toho slušnost žádá (val.).

Mrca, toulati se, schw^ánzeln: Mrca cely dú po ddin (las.).
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Mret, 1, bruet: Cosi pomréí pro sebe; 2. tžce oddychovati

:

Najedl se až mrí (jako jež). NapJatíme se, tak mríme
(jako tžkou prací unavení. Zlín).

Mežky (pl. f.), krajky (val.).

Mihlad, nenasytný lovk; také píjmení (las.).

Míždt se, rozbeskovati se: ekali, až se bude míždt
(Zábežsko).

Mrk, okamžení: Vrátím se v mrku (Zábežsko).

Mrkota := bruala, mrala: To je starý mrkota.

Mrkotat, z temna mluviti, brueti: Pote ruku, pomrkoce a

neekne nic (Zlín).

Mruet, nesrozumiteln mluviti, mrueti (vých. Mor.).

Mrš cink a, vtvika, ratolest (Prostjov).

Mrafa, otrapa, lump.

Mrtva, mrtvti, devnti, trnouti: Tíšt na stl, až mu ruka

mrtvá (val.).

Mrtvina, spodní, mrtvá pda: Voda žebrala vyhnójenú zem

až po mrtvinu (vých. M.).

Mrva: Ta to ví na mrvu všecko = do podrobná (Novomstsko);

pezdívkou = lovk nehybný (Jicko).

Mrvit se u práce, šukati.

Mrvka, troška: mrvka chleba = drobet (záp. M.).

Mrvoch, rozpustilá zábava masopustní. Dívky nasnášely do

svtnice, kde mívaly pídky, slámy, do slámy se vázaly a

všeliké, i neslušné žerty tropily (laš.); odtud o nepoctivé

pann „zmrvila se".

Mrvit se, soukati se (Jimramov).

Mrzutný = mrzutý (laš.).

Mudy: Natahuje mudy = moldánky, šklebí se, pláe.

Muchat se: K se muchá, ohání z much (han.).

Múr, hrabánky jehlií (val).

M y k n ú t, uhoditi : Tak a myknu ! Dál do myku = utekl. Myk
sebú tam ! Kde keré pkné jabko bylo, myk s ním do zá-

adí (val.).

Mykotat, rychle se pohybovati: Hlka tak mu v rukách

mykotala a fukotala (vých. M.).

Myk si, dráti: Už zas ty gat myksíš? Poád abych ti na

nich s jehlu sedla, (val).

Mykýc! Chya stl, mykýc ním = praštil jím (val.).
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Mynarík, tovaryš mlynáský (las.).

My set = mysleti: Já sem mysela; mysivec = myslivec (val.).

Mzet: Mzí tam cosi (tlí), trámy omzely (otlely), zamzel mu
kabát (Zábeh \

Mžurka, vlí mhla; mžurky, mžitky: V ooch sa mu dlaly

mžurky (val.).

N.

Nabachat, nabobtnati (Lomnice).

Nabanit nkomu, natlouci (val.).

Nabazgrat, namazati, namárati: Nabazgral to až hanba (las.).

Nabírat: Bláto se nabírá na obuv.

Nabrat: Nabral nohy = utekl (Roští n).

Nabrzglý, 1. zvláštní píchu mléka, jež není již sladké, ani

ješt kyselé, 2. o lovku mrzutém (val.)

Na by: Což tu nabudu! = co mi tu plátno býti (val.).

Nabzdiškola, kdo se ve škole niemu nenauil, leda plnou

nabzdl (las.).

Nacvokovat se, najísti se.

Naiž, sesilnné na: Naiž by to bylo? (val.).

Nadaba sa na nco, nahoditi se k emu (val): Nadabali sa

desi na blízku.

Nadání, podezení: Tož ty máš nadání na mne? (vých. M.).

Nadbýva: Teho kabáta ti nebude nadbýva! = bude ti

v nm zima (val.).

Nadlat si, nabrati si: Nadlé si polívke, zelí atd. (han.).

Nadepta, našlapati, natlaiti: Dy požaš (vypjíš), vracai

nadeptane (laš.).

Na deskách = na trhu: Ten kanafas sem kópilana deskách

t. j. v krám na námstí (Prostjov).

Nadhazovat, I Nadho vz ! = chytiti vz za nápravu a po-

šinouti na pravé místo, 2. nco nkomu za ei z daleka

pipomínati, dávati na srozumnou: Nadhazovala mu, že

by moh tú krávu kúpi (vých. M.).

Nadlábnout, maní nkoho pi nem pistihnouti. (Kunštát).

Nadmouchlý = nažmouchlý, nadutý; kráva, koza (Jevíko).

Nadnášet vz (han.) ^= nadhazova.

Nadpaditý, chytrý: vil sú lidé moc nadpadití (vých. M.).

Nadpláti, nastaviti: nadplátný rukáv, trám (val.).

Nádob e, docela: Pokazil to nadobe (vých. M.).
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Nadda s nkým, zle nakládati, o osob, která je v dom
popelkou (val.).

Nadrndný: Ta je nadrndná = autgedonnert, aufgeputzt.

Nádvorník, kdo chodí na všecko do cizího, parasit: Má moc
nádvorník, pijde na nic (Srbce).

Na frený: Ty si nafrená, jak starý Brno = do široka na-

strojena (Perov).

agnú, padnouti a se udeiti, Piagnú nkoho, pipadnouti,

pistihnouti (Jicko).

Naháat, pobízeti, nutiti. Naháál mne na to, abych to kúpíl

(vých. Mor.í.

Naháka: Mli naháku = pilno (Novomstsko).

Náhle: Ja náhle, on býl z Hovzí = ja tak! (opravuje se^i val.

Náhlina, náhlý lovk: Daj se s nim pokuj, to je nahlina (laš.).

Náhlit: Náhlil sem na é, hábe mn to jenom hoál (Jevíko).

Naháca sa, tuze se najísti, naprati = Nahácál sa ze-

mák (val).

Nahntený, 1, napraný, plný: Ml bruch nahntený, 2. mrzutý

(vých. Mor.).

Náhrt = nárt u boty (záp. Mor.).

Náhrtek = náitek, uzel trávy (záp. Mor.),

Nachytat, nachytala sem si dešvky (do nádob).

Najavi nkomu, nahnati strachu. Ale mu najavilo = nap-
kalo (val.).

Najedeníko: „To bylo najedeníko !" pochvaluje si, kdo se

po chuti najedl (Žár).

Najez a, najedení- Néni toho na nájezu (val.).

Najma, nájem, pacht (laš.): Dal grunt do lajmy. Pole bylo

v najm.

Nakaúený, vzteklý jako kaúr, (intens. kanec) val.

Náklud, sklize žúová (Jicko).

Nakápat roždí, nalámat: Nakápa si haluzí, pod dóm = šel

dom (vých. Mor).

Nakuf, navnaditi, navésti: lovka takového si nakujú, a ten

je po tom horší než oni (val.).

Nakvákat: 1. Tá toho za den nakváe = namluví, 2. Na-

kvákál bych na = ohál bych ho (vých. Mor.).

Nakýený, podnapilý (Br.).

Nalivaja, nimra (han.).
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Naložit motyku, sekyru — nový kus železa k jejímu ostí

pí-iletovati, když je sedrané (vých. M.)

Nalúpi = nahípa: Nalúpil'i mu, co do nho nalezlo =
nabili (val).

Namamonný, opilý (Hranice).

Namet se: Tam sme se namli hladu, bídy, zimy, dobe, zle atd.

Nametat: Temu nametalo = šuplo, napkalo, nahánlo (Jicko),

Namínat se, namáhati se (Kunštát).

Namoct se: 1. namohl se = napjal síly (Novomstsko). 2.

vysílil se.

Namo zdný = namožený, utrmácený do nemoci (Novomstsko).

Namrza, domrzeti, hnvati: Chodi l'udi namrza (las.).

Nanatásat se, do sytá se natancovati: Už se nanatásala(laš.).

Nandotek, postumus (han.).

Napajedný, najedovaný, dopálený na nkoho (val.).

Napat: Ale mu napalo, byl v úzkých (val.).

Naparovat se, vší silou, z plna hrdla kieti.

Napatnástný, siln opilý (val.).

Napažit: Sám to napažil = nastrojil, narafiil (Zábežsko).

Napínat: Napíná oi, namáhav do neho hledí, anstrengen.

Napravovat, falšovati: napravované víno (vých. Mor.).

Nap re pá, napí (Kunštát).

Napít, nastriti, nadstaviti. Hnal se na nho, a on napel

mu (n. proti nmu) ruku = ruku pozdviženu a loktem

vypoulenu proti nmu držel (laš.).

Napšnný, mrzutý: Chodí jakýsi napnný (Jicko).

Napúa sa, nadýmati se (val).

Napunly: 1. nabobtnalý, 2. nadurdný (vých. Mor.).

Napustiti, napouštti barvu, grundieren (slov.).

Naéknout (í): zem je naéklá, napojena vodou, deštm; na-

ékl, zmokl do niti (Jevíko).

Naroc = na ruce, náruní k (han.).

Náruka, náruní strana: ku chodi pod narukum (laš.)!

Narumpat nkomu, vybiti (Jevíko).

Násadka, tlusté, krátké biišt bie pastýského, nkdy pkn
vyezávané a vykládané.

NasTákat: Já na vás naslákat nebudu. Slaat na nkoho =
ekati od nkoho daru njakého nebo ehokoli prospšného

;

naslákat je slabší, ale trvalejší (následovat koho) val.
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N asm ti t, smetí nadlati: Leda v jizb nasmetila.

Nasnopane = naslopaný, opilý (han.).

Nástj = nejjistj, nejspiše (val.).

Nástroj: kdo ví, pod jakým nástrojem to je = jak je to na-

strojeno ízáp. Mor.).

Náškvara, pipálenina (Novomstsko).

Našlapat: Býl nacpaný jak mch, jak dyby ho našPapál (na-

jedly) vých. Mor.

Ná šlapek: Jeli sníh nebo bláto, pinášejí do jizby na botách

nášlapky (záp. Mor.).

Nátaha, natážka, tžká práce (Br.).

Naatý, podnapilý (val.).

Nátažný: nátažná práca, pi níž je mnoho natážky, anstrengend

(vých. Mor.)

Na ti pat, nacpávati (las.).

Natkat, nacpati, voli stopfen: Husa má už plné vole natkané.

Natknút na nco, nabodnouti (vých. Mor.).

Náto, místo pod klnou n. na dvoe, kde se drva štípou, také

paez, na nmž se drva štípou. Na záp. Morav íká se tak

jen špalku, místo slov nátonisko.

Na trit, nastrit: Natríl mi ruku (vých. Mor.).

Na var a slov. návara), nešika, nimra (Jevíko).

Náves nik, rybník na vsi Novomstsko).

Navírat: kdo má strach, tomu navíra = nahání (^Kunštát).

Návis, vyvýšenina na polní cest vodou prohloubené (han.).

Navit se, namáhati se: Navíme se s tím (Novomstsko).

Ná vleky, pl. m, kousky nití, které se do jehly navlékají (laš.).

N a v r a p i t, vrap (fald), nadlati : Šorec pkn navrapený (slov.).

Navrátí, stíška nad vraty (slov.).

Nažokat se, nažunkat se, nalokati se (slov.).

Neberná: Matka strila chlapci jednu nebernou = pohlavek

(Žár.).

N e b o z i z : Vrátný zat ílfúsa do nebozíza na právo ai na levo (slov.).

Nebylý lovk, nevyvinutý, tupohlavý, nebelec = nebelé chlap

^:= budiž k niemu (záp. Mor.).

Neaa, nimra (han.)

Neas: To je lovk k neasu = budiž k niemu (han.).

Ne db a: On by nedbal sa oženit, dyby ho kerá chtla = rád

by se oženil (val.).
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Nedobrý, na vých. Morav vbec = zlý, písný, nechutný:

nedobrý lovk, nedobrý ogara, nedobrý zemák, nedobré

pivo. Zjavíl sa ten nedobrý — ert.

Nedojípka: z nedojípky, z nenadání (záp. Mor.).

Nedol:užn5', na smyslech neb tlesn nevyvinutý (val.) — ne-

dolóžné (záp. M.). = neduživý; nedolóžný dit = nepodaené.

Nedotkané c, komu nelze kobera i bicha) dotkati, docpati =
nenasyta (laš.).

Nedovla: Só spolo v nedoyuli = ve zlé vli (záp. Mor.),

Nechat se: Musím se nechat doma = zstati.

Nechat: Dyž nechceš, nech tak! = lass bleiben.

Nechval: Sem rád, nechval to tak dopadlo = jen když. Ne-

chval je to ve stodole! Nechval tam sedí! (dít ve škole,

teba se neuí). Záp. Mor.

Nejarý, nesvj, churavý: Dež je lovk takové nejaré (záp. M.).

Nekluda, nesrsta, hrubián (Jevíko).

Nelabaný: Ten košik je taky nelabany bez teho ucha =
nešikovný (laš.).

Nemoct, nemocnj^m býti: Nemože na nohy (vých. Mor).

Nemodlák, nemodlenec: Bel jeden sedlák nemodlák (záp. Mor.).

Nenadat ý, komu nelze nikdy dosti dáti, kdo nemá nikdy dost

(záp. Mor.).

Nenadat á, z nenadáte = z nenadání (vých. M.).

Nenadoha: z nenadohy = z nenadání (val.).

Nenadohý, nenadálý (val.)

Nena pitný chlap, jako nenasytný (val.).

Neobrata, neobratný lovk.
Neobrouben: Mluví neobrouben r=. neomalen (vých. M.).

Nokonaný, 1. práce, které nelze okonati, zdolati; 2. lovk
= néukonaný, jemuž nelze vyhovti (vých. Mor.).

Neokopa = neohraba, nešika (val).

Neomasta = nechuta = nechutný, protivný lovk (val.).

Nepáit si, nepamatovati si: Nepáím si toho (Kunštát).

Nepatrný: Je to tam nepatrný, nebezpené, tam je cesta

nepatrná, nebezpená (Záhoí).

Neplátežný, kdo nerad platí (Kunštát).

Nepliný: Prší-li po sv. Duše, je obilí nepliné = málo sype

(záp. M.).

Nepoddaný: Te nepudané kluko! = neposlušný (záp. M.).
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Nepojtída, kdo si nepeje jídla, skrblík (Ždár).

Nepoádný lovk, jemuž není rady, se kterého nikdo není.

Je to cosi nepoádné = nesnadné (Zlín).

Neporuný, 1. co není po ruce, pi ruce, nepohodlné (laš.),

2. nezruný, neobratný (Loštice), han. neporóné, na p.
schody = nepohodlné.

Nepozora, lovk nepozorn\^

Nepejíc no s, nepej nosfi, závistivosC.

Nepímí: „Má bolu nepímní na kre", íká, kdo se

zmiuje o njaké bolace na cizím tle, aby ji sám ne-

dostal (záp. M.); slov. „nepimíaja".

Neréda, nešika (han.).

Ne rozvah a, nerozvážlivosf , nerozvážení .• To je u nho dycky,

u teho chJapa, taká nrozvaha (las.).

Neuma (neoma), nesrsta (han.).

Nesetky, pl. f., borvky (Br.).

Neskiádaný, stálý pívlastek nadávek: Ty mrcho nesklá-

daná! (Jicko).

Neskrytý: hnv, rados = veliká, jíž nelze skrýti. Hnvá se

neskryt, velice (Tešf).

Nesná slépka, která hodn nese (srovn. dojná kráva), nesný

strom, který nese: Vykácel moc strom eše nesných

Nespata, kdo se s nikým nespáhne, nesrovná (val.).

Nespatný, nesnášelivý (val,).

Nesprávný, nesprava, kdo se nehledí s lidmi spraviti, vypo-

ádati, na p. dlužník (Jicko).

Nespsobný, náramný, pílišný: Ten je až nespsobn tlustý

(vých. M.).

Nesrsta, svárlivý lovk.
Nesvorlivý, -ivec, nesnášelivý (han.).

Nešoušný, neistotný, neúhledný (Novomstsko).

Nes pita, lovk neistotný, adj. nešpitný (val.).

Nevážný, veliký: lovk, pecen (Nov. M.).

Nevlezlo, ostýchavý lovk, nešika, neuma. (vých. M.).

Nviuda, nelida, misanthrop (laš.).

evycvala, nevycválanec, surovec (han.).

Nezdáli: Ohlédl se, nezdáli za ním nkdo jide (slov.).

Nezdoba, pestvo, paskuda, tveráctvo: Dti páchají nezdobu

(záp. Mor.).
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Neznahaba, kdo nezná hanby, nestydatý (vých. Mor.).

Neznáme c, lovk neznámý, cizinec (las.).

Nezvtý, divoký: L'éce jak nezvtá (Zlín)

Nice — nic: Nstaraj se nice, uvaiš krupice (laš.).

Nicpotak, Thunichtgut (las.)

Nic to = o to nic, das macht niclits: Nic to, enom dyž dostál

své peníze. No nic to, sak t to zas pestane bolet. E, to

nic (vých. M ).

Nikerý = nižádný (val.).

Niva, pole vbec: Naši só na niv záp. Mor.).

Nohy: Už je v nohy = utekl. Jdi v nohy = jdi pry (slov.).

Nošaka, velká putna se šlemi, nosí se na zádech (val.).

Nošadla, pl. n, dv tye od džberu (Br.).

ourala, kdo všude íiourá = .slídí.

Nucená epa = nakyslá (N. Híše)

Novotný, nové vynalezený: novotný klobúk (módní), novotné

zemáky (val.).

Nyno, perníkové dcko (Ždár).

O.

Obálek, zdrobnlé oblák, oblé poleno, oklešek (laš.).

Obaleno, jako by obalil = plno, mnoho: Kdo nakouí dobytek

rojevníkem, bude mít na trhu kupc obaleno (záp. M.).

Ob dolet, zdolati, okonati: Nemožu to obdolef = nestaím sám

na všecko (laš.).

Obcet: Moc na dti obci, vynakládá, vnuje. Ha na to

desítko vobécim, vynaložím (Jevíko). Slov. obcat.

Obrkovat, pabrkovati ovoce, po trhání zde onde na stro-

mech zbylé (Strážnice), jinde: oštrlízovat.

Obrky, pabrky ovocné (Strážnice), jinde: oštrlíz.

Obeznávat, slíditi, hledati stopy zve nebo škodlivých zvíat:

Je novy sníh, hajný id obeznava (lašA

Ob hradit, vypraviti, poíditi: Debe mn to tam nkdo ob-

hradil (Zábežsko).

Obchod, vobchod (záp. M.), ochod (han.), kravské pirození.

Obchodit šaty, obnositi; šaty obchodné.

Obchudlý, abgemagert (laš.).

Objed a, kdo mnoho sní (han).

Obidvé roby, ale: obé roby (val.).
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Obitek, oklešek, Priigel : Bylo by ta na nho vza obitek. A
nedostaneš obitkem (las. Jickoj.

Oblak: Doj krávu pod voblaky = na dvoe (Daicko).

Ob Ták, devo neštípáno, poezaný na kusy strom; šípa, oblák

na póly rozštípány; poleno, kus deva vbec (Kyjovsko).

Oblavknút koho = obalamutit: Obravkí oba (vých. M.)-

Oblé: Vte, tak na suzy oblely, dyž sem slyšela, že to

prodal (val.).

Oblézt: Dobetek vobleze (Zábežsko; slov. olýá).

Obrisknút se: Enom se v izb obliski a ten tam. V zemi

se cosi oblisklo (vých. M.).

O bii zlo, Schmeichler, Kriecher (laš.).

Obližhuba, pochlebník (laš.'.

Ohníkem ši mchy, stehem na vrch, když se dva kraje

složí (val.).

Ob nožky (vubnužky), podklásky, klásky pozdji dozrávající

(záp. M.).

Obojeník, utrakvista, „rozpráví moravské he nmecké"
(Doubravník).

Ob ok teho, pes to, na vzdory tomu (laš.).

Obrátka: Na obrátku tu byt (hned). Vil je de na obrátku

(krátký).

Obrázka, -y, f., oka nadlaná na vrchu na bii, etízek na

bii napletený, aby se bi zkrátil (laš.).

Obrovnávka, dolní ás stny, zvenku barvou natená, oby-

ejn modrou. Dm se líí a dole obrovnává (vých.' M.).

Obrúbi ddinu, praví se o žebrákovi, který celou ddinu

dm od domu zobchodí. Celu krajinu obrúbíl = dokola

obešel (vých. M).

Obrubky, tísky, jež pi obrubování paezu odletují: Pinesla

sem plny mch obrubkuv (laš.).

Ob sedt, „vydržeti na míst sedíc": Ale neobsedí vám na

míst ani na obrátku (na chvilku, vých. M.),

Obseva (laš.) = výseva : Ma na 10 mic obsevy.

Ob skla dít, pluhem do kola objeti, brázdu do skladu zorati

(laš.).

Obsmrda, lovk dotrn úslužný (vých. M.).

Ob stárek, starý pacholek (Zlín).

Obsúdit, vyhráti pi na nkom: Obsudil ho o to pole (^vých. M.).
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Ob ši braný (obšibra), ohlodaný s ozubeným okrajím: želé

obšibrané od hiísenek, salát od kur (vých. M.).

Obsuhrat, obeschnouti povrchu: Chleb nakrojený na vzduchu

obšuhrá (vých M ).

Obšírný lovk, rozšafný; obšírná hospody (Nov. M.).

Obtža = obtíž: na obtéžu (laš.).

Obtinek, odrubek: RubaTí sme pniky, a jeden obtinek mi

vletl do oka (laš.).

Obúchnúf, obeschnouti: Až to (seno) obtúchne po jednej

stran, budem obraca (val).

Ob uit, abrichten: Kupií hiba, až ho trochu obuil, to ho

pedal (laš.).

Obuli se, zboiti se: Zed se obuTila (laš.).

Obyt se: Já se bez toho obudu, obejdu. Já o tom obudu, pe-
stanu na tom, staí mi to (laš.).

Ocas: On (muž) je u ní (ženy) za ocas = za nic (Nov. M.).

Ocásat, oškubati, otrhati.

Ocásek: Nemá v chlív haní vocáska = ani kouska dobyt-

ete (Jevíko).

Ocelit, celou jistou dobu nepetržité nkde pobyti: No ráda

bych vdJa, oceTiž-i (= ocelíš-li) doma? Ten Ozef eše
neocelí, on pjde eše jednúc do toho Vída (val).

Ocasnál, špuPec, špuTá = pulec (val).

Ocásnout se na nkoho, osopiti se (Žár).

Oápený: Už ml ruky oápené enom ho chytit (slov).

Oný, pkný na pohled, úhledný (val).

O ubrat = ošubrat, okousat, ohryzat (Jevíko).

Odenek, paez: devo od odenka (han.).

Odevzdat se na nco, odhodlati se: Už su na to odevzdaný

(val).

Od chládek, ochlazení vzduchu z jara, když ped tím už bylo

teplo (val).

Odiraka, draní peí (han.).

Odkázat na nkoho, vzkázati nkomu nco nemilého tetí

osobou: Šak sem uaii odkázala, at sa mi na oi neu-

kazuje (val).

Odklad: Na vodklady to není - nesmí se tím odkládati

(záp. M.).

Odklínovat nco, klín z neho vyraziti
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Odkor: „Vem to na odkor! Vem to do šepu!" Deva štípe

pe do šepu, když nasadí sekeru na prostedek, aby se

pe rozštípil na štípy; na odkor nasadí sekeru od kraje a

odsekne odkor (odkur) = odkorek, krajinu (laš.).

Odkorovaf = štípati na odkor (laš.).

Odkorový = z odkoru, zodkorku: To je šindel odkorovy (laš.).

Odkorý chléb, odkoralý (han.).

Odlehnut, odleviti (o nemocném): Jak sa napil zelin, hned

mu odrehlo (val.).

O dli pat, odlepiti, ledabylo odbyti, nepoádn opláceti: Byl mi

páru rýnských dlužen, ale už to tak tak odlipal. Dy mi

to už tež hed odRpa kerak! (laš.).

Odlúpit = odloupnout (vých M.).

Odmachnout: Odraachnu si = odpoinu, co si odmachuješ =
odpoíváš? Odmachlo =r ulevilo (o zim) han.

Odmítat, odebírati snopy formanovi ve stodole s fry a házeti

do pístodolku. Do panské stodoly komandují se dlníci

„na odmítku" (vých. Mor.).

Odmoit se: Dyby dotud ve vod stály (zemáky), odmoily

by se (Zlín).

Odpadat: Matka cítila, jak jí dcera od srdce odpadá (Ždár).

Odpalundovat, rozmrhati: Ten už všecko odpalundovál (slov.)

Odpk: Nedala mu odpku = oddechu, pokoje (val.).

Odpoledníšek, odpoledne: Pokej s tým až na odpoledníšek

(od Bzence).

Odpoly živý: Su strachy odpoly živý = polomrtev (val).

Odpravit z práce dlníka, propustiti (vých. Mor.).

Odpútit: ptáci se odpútili, opustili hnízdo, jsouce znepokojováni.

Zima se odpútila a odešla (vých. Mor.).

Odraz, každá chlupatá housenka (vých. Mor.).

Odrazit vydání od píjm —odítati (slov. val.). Nemohl sem

od nho odrazi =^ splésti se ho (han.).

Odrhoun (vudrhón), kdo jiné odírá, šidí (záp. M.).

Odrtlý (vudrtlé) = smlý (záp. M.).

Od rána — dopoledne: Dti choda edem od raná do školy (laš.).

O drví, devo na zdi ve dveích, jemuž jinde íkají futro

(od Strážnice).

Odslunek, osobní jméno (Perov).

Odstavce, -ete,* odstavené tele.

23
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Odškloudnout se, státi se nevrným: Ví, že se mu holka

neodškloudne (záp. Mor.).

Odtahovat, odkládati: Poád odtahuje a neplatí (val.).

Odtich (záp. Mor.), odticha (laš.) = odpék, odpoinek, pokoj:

Lidi mu nedají vodtichu. Odtichy nemam.

Odtrnút: až boTes (zub a j.) trochu odtrne = ustane (Zlín).

Odvazknút: Hiby (suché) odvazkly = zvazkly, zvlhly (Zlín).

Od veera — odpoledne (Jicko, laš.).

Odvézt se na nkom = postihnouti si, pomstiti se (val).

Odzíbnú: Odzíb sem na nohy (val. slov.).

Odzvyaji si co = odvyknouti (laš.).

Odžíra sa na nkoho, odmlouvati, osopovati se (Jicko).

Ogébit se, ogebovat se na nkoho, osopovati se. Dcko se

ogebuje — breí (val. slov.).

Ogrmel, suchá haluz na strom; grmer, Stummel
;
grmela (také

vlastní jméno), kdo má ruku zmrzaenu (val.)

Ogrovat vz, když se veze dlouhé devo, nadnášeti vz, aby

se otoil (Devohostice).

Ogýa sa, okounti: No, co sa ogýáš? dolýpál (dorážel) na
Jastabík (val.).

Ohánt se, piiovati se: To je se, pane, co ohánt.

Ohlásit sa, ozvati se (val. slov.).

Ohledat se koho, ostýchati se: Peca sa ho trochu ohlédái.

Nic sa neohlédaj ! = neboj se (val. slov.).

Ohlivý, ohebný (od Bzence).

Ohio d e k, zbytek ohlodaný, ohryzek : Ostaly z toho enom takové

ohlodky (slov.).

Ohlušit hudební nástroj dechový, berblasen ; ohlušená píšala,

která se pílišným foukáním pokazila, nepíská (laš.).

Ohnál: 1. roní výhonek na strom; 2. výrostek = ohnaš (val).

Ohniš, -a m. (jako Hradiš, -a) = ohništ (od Bzence).

Ohít se: Ani se u nás neoheje = ani chvilky u nás nepobude.

Ani se doma neohíl = málo doma pobyl.

Ohivý: Slunko není ohivé = opaíte, parné (Zlín).

Ohoukat, vycválat, vycepovat, ohoukaný, neohoukaný.

Ohýralý (vohéralé) = váhavý (záp. Mor.).

Ochalbat, zkrotiti (Jevíko).

Ochluši, spadnouti s masa, zhubenti: Naše krávy tak ochTu-

áily, co im dáváme ty ohrabky (Jicko).
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Ochromnout: Vochrom na oko = oslepl (Záhebsko),

Ojánit stavení, ozdobiti lipovým haluzím a vénci z polního

kvítí na letnice (vaL). Srovn. jánka.

O kala, okál, lovk velikých oí (las.).

Okaiek, malá, kalná voda jarní v ece (val.).

Okalit: vokalená ezanka = opaená (N. Híše).

O k a n i c a, pezdívka ženské s velikýma oima (m. okál), od Bzence.

Okapa, okapova: Ta chaíupa pomalu okapuje = pustne,

rozpadává se (laš.).

Okéško (han.), okýško (slov) = okénko.

OkJadina, okladinka: okladinky na noži jsou kostné n. de-
vné poloviky, jimižto skenek jest obkládán (las.).

Ok lapt: Listí oklapí na uíznuté vtvi = schlípí se. Natáhlá

ruka oklapla ^ ochabla (val.).

Oklíšek (han.) = oklešek (slov. val), oklestek.

Oklízka (vuklízka, voklózka), náledí (záp. Mor.).

Okna dvojitá jsou „venkove" a „izbové" (Jicko).

Oko: Má u nho špatné oko, není u nho v lásce.

Okoprnt = skoprnti: To by lovk okoprni (laš.).

Oko šito, šikmo: Koliba má stechu na okosito (val.).

Okov, studn s váhou (uh.).

O krajky (vukrajke), oledí na ece (záp. Mor.).

Okrajovat epu (slov.), okrožet (han.).

Ok astat se, osmliti ped koupáním, t. j. potíti se vodou,

aby trochu schládl, než skoí do vody (Tešt).

Okrava = okrajovat: epu, zelí (laš.).

O kik a, okikovati, napomínati vadící se, kiící a p. (val.).

Okít: Slovesa toho v nkterých krajinách neužívají, íkají za

n: vozdravt (Zábežsko), nemže se pozdravit (Daicko),

už je mu lepší (Jemnicko).

Okrsek = zákrsek: MK epu edem také okrsky (laš.).

Okružka n. kružéika = slupka z jablka.

Oloupit (volópit) jabko (Zábežsko) = okrúžlat (slov.).

Omáli: On dyž udeí, tož neomáfí = ne málo (Jicko). Nide

neomáli = nikdy se neuskromní (val). Von neomalí, ne-

ukrojí si malý kousek chleba a p., nepestane na mále

(Jevíko).

Omasta — otruby (ze žita) n. odry (ze pšenice), jež se pi-

dávají dobytku do nápoje.
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Omtka, orataka, šuchtaka, práce po dom: Mam ja te

omtky hrub moc (laš.).

Omladek na rostlin, ein junger Trieb, Ableger

O mlet: Dti jabka vomeló = otrhají (záp. Mor.).

Omiganý, ožvíchaný, slzký (chléb, kolá), Zlín.

Omluvisko, pomluva, reptání: žii ípeje) tito, ale ni bez

omluviska. Daí to, ale ni bez omíuviska (laš.).

Omnoži sa, o zvíatech: Kráva sa omnožila ^= otelila (val.).

Omrza, m. náledí (Zábeh).

OrarzTina, když prší a déš na zem dopadly mrzne (val.).

Om uch a vt: Vl omuchaví = nasedalo na nho plno much
(slov.).

O mže ní: Nide nemá omžení = stání (val).

Onegdajší = onehdejší, onegdajšek: od onegdajška (slov. val.).

Onezdravét, onemocnti (Ždár).

Opaitý Jura, kdo dlá nco naopak (Jicko).

Opadvka, ovoce opadalé díve asu (Jicko).

Opakovat, napomínati: Aby ho poád opakoval jak malé dcko.

„Nezapome své ei", opakoval ho Bazala (val.).

Opála, schwingen: Poád! to opálá = okolkuje, mluví o tom

(val. slov.).

Op a lek, oharek, obhoelé devo, zbytek svíky (vých. M.).

O pálka jest 1. jednokoka (malá, pro jednoho kon); 2. páro-

vica; 3. sypaka (se které se v maštali do hrantu sype).

Opás sa, sklamati se: Ale sa na tom opásli (val).

Opatlova, opatlati, ledajak opraviti: Trochu sme ten plot

opatlovali (laš.),

Opka, pée, ošetování: Dita potebovalo opky (val.).

Opendi, ošiditi: Opendíl ho šeredn (laš.).

Openda, kdo se okolo druhého proti jeho vli ustavin
oplétá, zahale, který jen pihlédá, jak druhý pracuje, a

pece se do toho plete (záp. M.).

Opendovat, zaháliv obcházeti (záp. M.).

Opeslant (vopeslant), který poád nalézá, aby nco dostal

(záp. M.).

Opšávaf, ustávati, ochabovati: Rozina opšávala hleda v oi
= scházela (val.).

Opšelý: Kuata majó kídla opšeíé = svšené (od ne-

moci, han.).
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Opšky, šupky prosné (Litovel).

O pisky, otrky z krup, když se „opichují" (han.).

Opetlisko (vop.), nepoádná ženština (záp, M.).

Oplancija, lehká ženština, jež se okolo mužských oplancuje,

oplétá (val).

Oplet sa nkomu: Nemoh sa jím oplet = spleti se jich (val.).

Opletá, opletáni: Nestojí to za opletu (vých. M.).

Opi o ták, kužílek pi plotu kuželny postavený, jinde sedlák n.

baba (N. Msto).

Opona, Das Zwerchfell (Slezsko).

Oportáši (srovn. portáš), obelstíti, ošiditi (las.).

Opratní k, náruní (slov.).

Orácina, pole, které se orává (val.).

Oraka: V ostatky vybírají „vorái" (chasníci) od dvat
voraku. Voraka též = chasa tato i s muzikanty (Jevíko).

O vane c, uvanec, uvaný, kdo stále ve (od Bzence).

Osecky, kousky soli kamenné : Chcete mleté soli lebo osek (las.)

Oschápnout se, osopiti se (záp. M.),

Osídlí = sídlo: Mli tam svoje osídlí (od Perova).

Osívat koho, petípati, pomlouvat! (val.).

Oskobi sa: Byla skúpá, oskobila sa co najvc (val.).

Oskominka: Dál mi chleba enom oskominku = odrobinku

(slov.).

Oskomízaf sa: 1. dlati okolky, orace: Ja budeš sa s tým

oskomízat! (val.) 2. nadpovídati, že by nco rád chtl, že

po nem baží (oskominy): Ten se natoit a naosko-

mizal (las.).

Oslizka (vos.), náledí (Zábežsko).

O s I i z k ý, kluský (val.).

Osmeknút koku, hada — stáhnouti z kže (val slov.).

O s m t e k, „prášek" ve mlýn : Ve mlýn chovaju ho za

osmtka ilaš.).

Osoba: Ten stává osobu = hrdý, domýšlivý (Jícko).

Osobný, obratný, pkný (záp. M.) : vosobné chasnik.

Osožný: Já sem moh z toho byt osožný = mohl jsem míti

z toho užitek, osoh (val.).

Osrúbený: Beh v píkop byl osrúbený, aby nezíždál =
prkny obitý (slov,).

O s t a r e k, zakrnlý lovk (val.).
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Ostavit: Kráva ostavuje, ostavila = dává mén mléka než

ped tím (vých Mor.).

O s t r é v (vostrév — ostrve, žeb o jednom bidle.

O stydlý, nestydatý (Nov. M.).

Osývka: Nechtél by lidským hubám na osývku, aby ho osí-

vali, pomlouvali (val.).

Ošala, potrhlý lovk (han.).

O š i no ha, scanda (slov.).

Ošouraný: vošéórané chlib =^ okoralý (Slavkov .

O š i h e I, švihel, prut (od Perova).

Ošipovaf sa,] ošívati se, rukou se otírati z hmyzu nja-

kého (val).

O skli ví na (oklivína), ošklivá vc, ohyzda.

Oškrda: 1. ošklivec (Nov. M.), 2. motyka na kesání kamene

ve mlýn (Hranice).

Oškrknút, oškvrknút: Ceiý rukáv mi oškrkl = popálil se,

ožehl (val.).

Oškrtaný: oškrtaná škrtaka, ošoustané, odrané košt (laš.j.

Oškvarek, škvarek.

OšmrnúC, dobe oškrábnouti, oíznouti, ošiditi: Vem tu žerd

a ošmrni to trochu z koruny (z kry). No, ten t ošmr-

nui (las.)

Ošpatnt: Po nemoci ošpatél = špatn vypadá (slov. val.)

Otr, profit: Ml z toho dobrý otr (Zlín). Nebylo otrku z ni-

eho z boka (vedlejší píjem).

O trapný: Bylo otrapné to jejich živobytí = strastné (Zlín).

O trit koty, umíti (potupn).

Otvírat mrtvého, sekzieren. Jaro se otvírá = poíná.

O uva, ouvarek, bahnitá louka mezi poli osamlá (záp. Mor.).

O vést koho = omést, ošulit, ošidit (slov. val.).

O žaba ožabe m, zábsti, zebe (laš.) = ozíbat, ozíbe (Zlín).

Ozdiny, otruby ovesné n. jemenné (laš.).

Ozek, tráek u trávnice (Devohostice).

Oznai sa: Oznail sa, že nemóže ^= osvdoval (val.).

Oztoléj: Och, to je za výdlek, na mu milú; oztoléj' že lovk
nepostává =: tak tak (val., jinde: o toléj, o tolik).

Ožah (vožah), hlka u hrábí (záp. Mor.X

Oždaraka, hl, kterou se „oždaruje", sráží ovoce se stromu (Zlín).

Ožvachla sa, opiti (val.).
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P.

Pablova sa, potulovati se (val).

Pabuda = pobuda.

Páca, siln bafati (val.).

PacoT, -a, ápa, škaredá noha: Ma nohy také pacole (las.).

P'aa: Nohavice paaly na iýtkoch = byly napjaty (val).

Páit: 1. Páel sem tch strom na 20 = odhadoval (záp.

Mor.), 2. páit si koho — pamatovati si koho (han.). Páí
se mi nco o tom ; už si to nepáím (nepamatuji), kdo pak

si to muže poád páit! Dal sem vám to vonegdá, páte

si = vzpomete si. 3. páit se (o koních): Páijó se mu
kon — zastavili se, vzpínají se a nechtí dále (han.).

Pa dálka, spadlé ovoce nezralé (val).

Pád: Leží pádem (val ležmém) o nemocném, který s lože ne-

vstává. Pádem se to stálo == práv ped chvilkou. Pádem

to udlám = hned. Pádem na kraji = na samém krajL

Pádem je potok = zrovna, hned. Tým pádem = zp-
sobem. Pádem jako páv = docela (záp. Mor.).

Padlí, sladká ruda na listech, Mehlthau.

Padoi, dl v jizb na kobzole (brambory) pikrytý dlážkovou

deskou (las.).

Padula (ó), kluk s velkou hlavou (Jevíko).

Pah, rýha v šindele, do níž se vedlejší šindel zastrkuje (las.).

Pahýl (pahél), neúrodné pole (Slavkov).

Páchat: 1. Páše o tom = pracuje, 2. Páše o to = hmotí

(N. Msto).

Pachole, zouvák (vých. Mor.).

Pachosta, silný chlap (N. Msto).

PachuTa klín (val).

Pajda, kulhavý lovk (han.).

Pajduš, kdo má kolena k sob (Jevíko).

Pajdat se, kulhati, šmatlati se (han.).

P aj z a t, škared krájeti (han.).

Pajzák, starý, tupý nž (vých. Mor.).

Pajz 1. utíkat v jednom pajzi = v ustaviném bhu = paj-

zovaf, 2. všecko pajzem = mentem (val).

Páko stí t, kaziti: Všecko zpakostí. Voda to dopakostiia

(vých. Mor.).

Pakovat = pachtovat (Litovel).
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Pál:, pípal: Ohe v elistích peci pi peení chleba.

Palacká, ezaná tíska; došipek = sekaná tíska (N. Msto).

PaTagrám, flamendr, nezbeda (val).

Palach, rákos; palaší, rákosí, palaška, rákoska (vých. Mor.).

Palázga, int. paláat, láteiti (val.).

Pálensko =^ pálenka, koalka (Javorník uh.).

PaTicovaf se, potulovati se, nepobýti doma: Tjí^ by ses poád
jenom palicoval. Hde se poád palicuješ? (Od Perova).

Palihuba, polévka chudaka (val.).

Páli, prchati kvapem: Ten tam odtád! páTii (od Perova). Pálí

za ó (chodí za nevstou).

Palouk . = mor. trávník (Jemnicko\

Panáek, štnice stromová (od Ždánic).

Pamta, pamatovati: Na starého sa dobe nepamtál (val.).

Pandrab = pandrava (Kunštát).

Panohlavec, pulec (han.).

Pan tok, úzká sekera s dlouhým toporem k porážení strom
(vých. Mor.).

Pápení: Hoeío na druhém konci a pápení Tétaio až k nám
na dvr = zhoelá sláma a p. (vých. Mor.).

Papi uch n. paploch, plevel: Ta réž je sám papiuch (laš.).

Papuiná (papoiná) = pavouk (záp. Mor.).

Papra: 1. ptaí tlapka; 2. ruka až póza dla: Treíila na

hru, roztrhla si papru (val).

Paprí, uschlé chvojí (záp. Mor.).

Pa pružit, plnou hubou jísti: Ten lovk tak papruži, to je

papružnik! (laš.).

Papula tý, kdo má populu, vypasenou hubu.

Paráda, dovádní: Neché parády ^=^ pesta dovádti (od

Perova).

Parádit (val. paráti), dovádti: Už ste naparádiK, vyparádili?

= nadovádli (od Perova).

Paát, pazour ptaí (Zábežsko).

Páravý, šoukavý, zdlouhavý (práce a p.) N. Msto.
Parkoti, brebentiti; odtud parkot = žid laš.).

Páro bek, tverák, šelma: To je dobry parobek (laš.).

Paróbek (paroubek), nco porubaného (od Perova).

Parta, paretka, ozdoba hlavy nevstiny (St. Hroz.).



— 361 — .

Par ušit, šukati: Všelico paruší a nic nedlá (han). To on

zparušil, nco ze své hlavy uiniti, sestrojiti (Jevíko).

Pasikó všecko: mentem (Kunštát).

Paskivec, slota (pezdívka), kdo rád všecko dlá na vzdory.

Pastevec — pastvica (sev. a záp. Mor.) = krava - kra-

vaka (vých. Mor.); v Tešti: paska.

Pasné krávy, které se dobe pasou (val.).

Paste, dv skývy chleba proti sob s pecna skrojené (Jevíko).

Pastouška (záp. Mor.) = pastýra (vých. Mor.).

Pasa = pastva: Krávy majú dobru pašu. Byli sme na hodech,

to byla pasa! (vých. Mor.).

Pašekovat, mlítí hubou (las.).

Patna: 1. stará kráva (Kunštát); 2. hrubé dvisko neobratné,

Patentáka, klevetnice: To je p., šak ona enom patenty (kle-

vety) penášá! (val.).

Pat chat: zapachal, klopýtl (N. Msto).

Patrová t, vrávorati (han.).

Patrýba = cúha, hltav jísti: Dala sem ím takové misisko

zenmák, a všecko to spatrýbali vte (val).

Pauzovat, pauzem fru pitahovati : Zlomil sem pauz, pauzuja

kopu žita (slov.).

Pávko, páví péro (slov.).

Paznoht (han.) = pahnozt (val, slov), nehet.

Pecák, kamnovec.

Pecina, hlína z pecí (Kunštát).

Peenák, peený zemák (slov.).

Peínka, peený brambor (Jevíko).

Peetit, na jisto nco tvrditi: Peetil, že ho vidl.

Pchárka, pší robota, opak: jetá (val).

Pecka . = mor. kostka (Daicko),

Pejchat: Pejchá tabákem =^ dýmá. Pejchá mu z krku = íhá
se (záp. Mor.), Hory pýchajú (slov.).

Pekárna n. pekáreií = pec (záp. Mor.).

Pe klice, visutý zámek (Zábežsko).

Peklo pl: Di v pekly (slov. val).

Pékno: Na pkno byla ztracená = docela (Zábežsko).

Pelášit, utíkati: Peláší, jakoby ho vlci hnali (Ždár a val).

Pelest, kraje kamenného koryta (Nárame).

Pelísa se: Obili se pelísá, vlní (han.).



362 —

Peluch (peloch) — pelech (Vyškovsko).

Pelovat, bžeti: Peluj pro vodu (N. Msto).

Pel t na, járek mezi dvma ádky zemák (Br.).

Penízky, šupiny rybí: Had má penízky jako ryba (Ždár).

Penky (f.) n. stonky, devné píky lavice (han.).

Peka, tenký plíšek pozlátkový: „koií zlato".

Pentle: 1. klebitórk (u zástry); 2. bravy (sprosté), han.

Pentlík mívala nevsta a družiky na hlav (han,).

Peí se: 1. drhne, odírá (val. han.), 2. dere, drápe (slov), 3. šklube

(las.). Stopkám z peí íká se také : stenky, stonky, špenky.

Perhuba = tluhuba (Zábeh).

Pérko, kytka z kvítí živého i „vitého" (slov.).

Pernica: 1. schránka na péra, držátka a p. (Kunštát); 2. veliká

mísa na zadlávání (Ivanice); 3. nádoba na mléko (Bystrc).

Pes, psík tínohý podstavec pod bavku (val.). To psi veda

(euf. = erti, uh.).

Pesky chodi = po tyech (val.).

Pastvit, pestvovat, provádti pestvo, dovádti: Ten chlapec

poád pestvuje (od Bzence).

Pšinka . — mor. chodník (záp. Mor.).

Pchat: Had pchá žihadlem (Zábežsko).

Pich, 1. devo, jímž se míchá v kotle povidlí; 2. halapartna

(N. Msto) = píchá (vých. M.); = pika (piklonilo se ke

slovu pich, píchati).

Pij áka, nápoj dobytku (val).

Pijáky, borvky (Bukovínka).

Pijany, podnapilý (laš.).

Pikat sa, rozvažovati, dotazovati se: PíkaR sme sa, í to byla

dívka (val.).

Pikenec (pl. pikence) kamenný kvádr (Boitov).

P i korá: 1. železo na píce; 2. vytáhlý, tenký lovk: Nole! se

staví jak pikora (laš.).

PimpTich, das Ende des Blinddarmes bei Wiederkauern
(Slezsko).

Pípat, pípání, 1. o pískotu ptáat v hnízd: Ani nepípaR ==

nedutali (val.); 2. vískati (vši, Nov. Msto).

Pípky, drobné mušky (záp. M.).

Pikula, drobný peníz, vindra: Utratil všecko, nemá ani

pikule (laš.).
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Pinožit se jak skeek, sicli auf die Hinterbeine stellen (han.).

Piroka, kolek na jednom konci zašpiatlý, položí se na zem

a abne se po nm abakou (palestrou) = semel, velké

kykrle (val.).

Pirovátko, držátko na péra (Kunštát).

Pirta: 1. stezka, kudy ovce chodí; 2. právo honiti ovce pes
cizí pole na svoje (val.).

Pisk o r, brk (záp. M.).

Pišák, štyra husí (záp. Mor.).

Pišec: Tlustý jak pišec (Daicko).

Pí škvor = škvor (od Perova).

Placek, platitel (laš.).

Pí áchat, vanouti: Jak se otevu dveí, plachá oknem. Plachá

tu na nohu = es zieht hier, ist Luftzug (od Bzence).

Ohe plachá = plápolá (Jicko). Opláchl hanbu =^ byl

zahanben (Zlín).

Plakati nemilo jiným: beet, buet, bejkovat, iet (Žár).

PTampat, plauschen; plampala = mluvka (Jicko).

PTanétník tne planetu (Beclava).

Plantat, mnoho a hloup mluviti: Ten toho naplance. Ja di,

nepTanci!

PTaskaka, lopata, jížto se nco upleskuje, na p, hnj na

voze (las.).

Pí á skat = plácat (vých. M.).

Píašný = plachý: Zajíc je plašny (las.).

Platný: Lék býl platný = pomohl. Nebylo mi to nic platné

(o léku, Zlín).

Plavoch n. plavoš, plavý zemák: Mamynapedaj plavochy (laš.)

Plazan, jazyk (který se vyplazuje), potupn (Zábežsko).

Plechý, pkný, dobrý: Nic plechýho. Ani tomu pleše nero-

zumím. Tam nemají ani pleše krávy (záp. M.).

P Tejný, sporý, vydatný: To zboží (obilí) je plejné (Jicko).

Plese — plíse, plesnivina (laš.).

Plesky házet = káery dlat (v. t.).

Ples nik, der Fischmeister (v mor. listinách).

Plesnivý, šedý: sukno, vlasy.

Pleška, polovice rozštípené haluze, deštice (han.).

Pie ti na, pepletý — pesekaný les, podrost vysekaný na

otépky (Buovice).
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pevedlo = plevel (Jicko).

Plevný: Plevny husi, nekrmené, lehké prý jako pleva; jen o

husách (Jersín),

PTch, sku, kudly: Svia má eše starý plch na sob (Zlín).

Plíce: Vodešíl s plócaraa = nic nepoídil (Br.).

PÍ i na, prapor (Klobouky, Br.).

Pliný, sporý: obilí, pliná jablo, hruška, která hojn rodí (záp. M.).

Pliska (pleska), 1 bílá znaka; 2. skatíndla v tarokách (han.).

Pliskýrka, pryskyica (Jicko).

P 1 n id lo, díra v milíi (záp. M.).

Plná noha, Plattfuss, pTnonohý, plattfússig (Zlín).

Plno: Msíc ide do plna, z plna, pibývá, ubývá ho (Zlín).

Plodihích, nezbeda, nekáranec (las.).

Plouchota, slota, deštivé poasí (Br).
Plot: Je z takovyho plota = rodu (Kunštát).

Plouhavice (ó) = pluhy, deštivé poasí (Jevíko) = plouhota.

Plsat, šplhati (Kunštát).

Pluják, plivátko (val.).

Piu ska: 1. kapati ním hustým: Zedník pTuská maltu (val.).

2. pukati, trhati se : Puchýe (=pryskýe) se popTuskaly (laš.).

Pluskávka, druh hrušek (val.).

Pluša, drobn a stále pršeti, intens. pluskota (val.).

Piu znivý, kluzký, nekalý, škaredý: Mluví pluznivé ei (laš.).

Po babiny, pohrabky lnové, co zbyly na poli, když se len po-

sbíral, též pomrvený len z hromádek na poli, nebo pi
mlácení (laš.).

Pobíjeka, sekerka o krátkém topoe, kterou se pobíjejí

sudy (Jevíko).

Pobírat sa, míti se k odchodu: Abychrne sa už pobírali (val).

Pobízet v nkterých krajinách (na p. na Drahansku) neznají,

íkají: nutit.

Pobodá, pokušitel (záp. M.).

Pobouzet, pokoušeti (záp. M.).

Pocera, posmch (Vizovice).

Pocítit: Žena byla pocítila, a muž o tom nevdl (euf., záp. M.).

Pocmurovat, potajmu nahlížeti: Roby aj s tým zolem (dro-

botinou, dtmi) do oken pocmurovaly (od Brodu). Srovn.

cmúr (neistota z vytopeného másla), cmurkat (po oku
pohlížeti).
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Pocovní k = k v pocó, sedlový; opak: náruní (han.).

Pocrpnout: Pocrpni tu krávu — podoj (laš.X

Poíti s dat : Což tom ponem = poradíme, udláme (Zlín).

Poastovaná = poastování: Nmamy nic pro vas na po-

astovánu (las.).

Poepí: Ten to ma dycky na poepu = po ruce, po hotové.

Ty si se tu vyvalii na poepu! (las.).

Poínat si, pyšniti se: Poíná si, že má novou sukni (N. Msto).
Poine k: Na trzích se první kupec vždy hledí udržeti, radji

se mu spustí, aby se jen nco utržilo „na dobrý poinek".

Poítati se, hašteiti, hádati se: Co se tak poetal, pešla
pro é žena (Jevíko).

Póka (pjka), píspvek na svatební hostinu (Záhoí).

Podait: 1. Dyž Pánbh podaí = požehná (Zábežsko); 2. po-

dait sa = pihoditi se: Za sto rok dovíco sa podaí (val.).

P odbr, podbírání, vyezávání medových plást (slov.).

Podháa na nkoho, postíváti: O svadb obtúlala (líbala)

Rozinu, a vil na u podháná (val.).

Pod ho, hajdy: Tož tá, pod ho k pudmístrovi. Pod ho! liupkem

leéJ na pole (val).

Podlat = pokdat: koláe so podlaný trnkama, pokdany
tvarohem (Jev.íko)

Podhonky, klásky obilní pozdji druhých dorstající a dozrá-

vající = otávka, podklasky (slov.).

Podhonlivé (podhonivé) obilí, které má mnoho podhonk
(slov.).

Podklade k: Slepicím nechává se na hnízd jedno nebo dv
vejce „na podkladek".

Podlakat šaty, pomakat, zmochlat (Jevíko).

Podložiny, podklad, ližiny, kantnýe: Dámy pod beku podlo-

žiny (las.).

Pod lupky, listí epné, jež se podlupuje kravám (Brn.).

Podnarazi se, podnapiti se (las.).

Podnést: Zezulka podnese jiného ptáka.

Podpalka: Teba nco na podpalku, zum Unterziinden (laš.).

Podráhnout = podražiti: Kaše podráhla (Zábežsko).

Podprava vel, podpravovat vely, podezávati a p. na vesno

(slov.).

Podrgala, kdo se drgá, tese, má tesení, na pr. opilec (laš.).
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Podrstky, osení, které roste na zoraném poli z vytroušeného

zrní.

Podrúzga, pohmožditi : Ukazoval podrúzganú nohu (val.).

PodvaPina, podložka (devo) podklady, aby od zem nezahní-

valy (val).

Podžeberní (žíbro) jemen, který padá pod žíbro pi fukaro-

vání (han.).

Pofurý, ponurý, potmšilý (val.).

Pohodit, pohazovat dobytku tažnému, mimo hlavní krmení

dobytek trochu pokrmiti.

Pohlavek: Dal, prodal to za pohlavek = velmi lacino.

Pohne ta t se: Co se budeš pohntat po lávách, lehni si do

lžka. Pohntat se okolo uhl. (Zlín).

Pohobárat si, pohovoiti si (Záhoí).

Pohon, shon, poplach: To sem ifiél pohon! (val).

Pohotov: Vyškeák (sedmihlásek) sa málo kdy pižere a tžko
zvyká v kleci, starý pohotov = zvlášt (val).

Po hrab o vaky, veliké hráb na hrabání vytroušených na

poli klásk.

Poh ádka: 1. prkno u stny pod stropem od trámu ke trámu

pibité, jež slouží za polici; 2. palanda, postel pod stropem

ve chlév na zdi pipevnná; 3. postel vbec (val).

PohebaC, pohrabati (heba = hrabati): kury pohebaly celu

zahradu (laš.).

P o h r ú z i , potopiti, ponoiti, do škody pivésti : Ten by na

rád pohrúzíl (val).

Pohusat n. pohust, poštvati: Pohusél ho na ran (Prostjov).

Pohybovati v imper. nepechodné: Pohybuj, Janošku, pohybuj

za vozy, voze ta odjedu, kdo že ti založí (Velká). Srovn.

hybaj! rušaj! (las.).

Pochlapit se, ukázati se, se je: No ty sas pochlapil! (do-

kázal kus práce). Chtl se pochlapit. Jemeii se pochlapil

= podail znamenit (vých. Mor.).

Pochura = ponurá, ponurý lovk (záp. Mor).

Pochoditý kopec, schdný, mírného svahu. Dlá sa to pocho-

dito = povln, ubývá toho (val).

Pochop vzít, ztratiti rovnováhu.

P o c h y 1 ý: Je pochelé na kéža, nemže se narovnati, má ohnutou

páte (záp Mor.).
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Pokíáda: „Síyšat ho, jak dyby pokládáí", praví se o tom,

kdo píliš hlasit mluví (Jicko).

Po kus a, pokušitel, Necker (laš.)

Pokúska, pokus: Dlali pokúsku (Zlín).

Polacint: Dobytek poíaciuéí, je lacinjší (Zlín).

Polapek: Žije enem z tých poíapkuv, z toho, co kde polapí,

ukrade (laš.).

Polaz, štdroveerní kolá s koením dobytku (val.).

P o I a z n í k, štdroveerní host; polaze, štdroveerní návštva.

Polehnút: Až dobe polehlo = až bylo jídlo stráveno, jako

devo na ohni (Zlín).

Polénko: Zima je o polénko vtši; teba polénko do kamen
piložiti (Zlín).

Polévaný hrnec, glasiert.

Polevit: Zima polevila. Polevte si a oddechnte iZlín).

Polikovat na ptáky (Vyškovsko).

Poiák, holub, který létá do polí.

Po louit se, podaiti se: Nepolóelo se jim to (Zábežsko).

Položíte pole, s nepatrným svahem (val.).

Polský vtr n. poIák = severní (val.).

Polt, plka slanin z celého vepe (vých. M.).

Pot ulaní, pl|lánu (han.)

Pomra = míra: Kolik má tá rola pomry? (Jicko).

Pometalica, kráva, která pometala (od Kyjova); jinde po-

metalka.

Pomykalov: „Už je to kajsi v Pomykalov, pišlo to kajsi do

Pomykalova", poekadlo, když se nco ztratí, eho nelze

najíti (laš.).

Ponadat se: Kdo by se toho byl ponadál? (laš.).

Poat nco, pochopiti, capieren (slov,).

Ponazhúžvat, pomalu, houževnat nahospodaiti . Má pknj-ch

pár groši ponazhúžvaných (val.).

Popácat, popadnouti: Jak spopácám ty vidly, vypopácám t
z domu ven až na ulic (slov. val).

Popáf, piiniti píle: No, musíš popát, chceš-li to do veera

podlat (Jicko).

Poplet, pletený karabá: Neškodil by na n hodný poplet

(od Hradišt .

Poplétat sa, potáceti se (val.).
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Poponášet: Žena za mnu poponáší, obilí za rozsévaem

(Jevíko).

Poprava, šukání píi dom: Poád mám té popravy plné

ruky (N. Msto).

Popi kat nkomu, napiky dlati, proti vli býti, odporovati (las.).

Popróhová n. popravová putna, pi níž jsou šandy, za které

se nosí na zádech (Jevíko .

Porúz: Mach býl dycky na porúzi, pohotov (val.).

Poryk ova, trochu ryeti, váti: Kráva v noci porykovala (las.).

Po psu ta = popsutina =
.
popsutinec, lovk popsutý, zka-

žený (laš.).

Poádem = poád (han.).

Porva se, sebrati se, vzchopiti se: Ptáci se porvali a ule-

tli (laš.).

Poržit, pozíti, pohltnouti : zporžit, zporžel, zporži (Zábežsko).

Porouhat se: 1. po nkom, opakovati posmšn ní e;
i sedmihlásek se poróhá po jiných ptácích; 2. nkomu,
posmívati se (záp. Mor.).

P osevný: Z bílého šudteka (jetele) semeno je posevné =
sporé na sevo, málem mnoho poseje (laš.).

Poshovt: Poshovte chvilku, hned se vrátím = posekejte.

Poskoit: Obilí poskoilo — podražilo

Poskoný: Hned byl poskonej — hned byl na poskoce,

ochoten uiniti, co po nm chtli, úslužný (N. Msto).

P o s 1 á m k a, plachta na postel (Jevíko).

P o s I e d, pozadek, pozadní obilí (laš.).

P o s I e , pozdji (Zlín).

Posledky, zbytky (Br.).

Posloužit nkomu 1. jiti za kmotra; 2. zaopatiti nemoc-

ného (N. Msto).

Posmlovat nkoho, smlosti dodávati, pobízeti (slov,).

Posvccv^at: Chvílkama siúnko posvcovalo (Zlín).

P o s v t, svtídlo, draka (Zábežsko)

Posvítka, svcení chrámu (val.;.

Pošáblý, splašený (han.).

Pošáenec, potešténec (slov.).

P o š a , pašer (Zábežsko).

Pošast, pošastaný (slov. „mchem pobouchan^""), vtroplach,

blázen.
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Pošetit — pošetovat, poštívati : Pošetujú ho na mne. Bu-

deme-li sa v tom píit, pošetíme na sebe úad (slov, val.).

Pošerhova, jako šerha (ras), hrub sob vésti (las.).

Pošišmat: Pošišmala si šaty = pokrila (slov.).

Poškaredit se, pošpiniti se, vynadati si (Jevíko).

Poškleb si z neho dlat = posmch (Zábežsko).

Poškrabek, bochýnek chleba, placka z posledního, poškra-

baného tsta, nejmladší, pozdní dít.

Pošpatnt, špatnji vypadati: Kmotr velice pošpatnl po

té nemoci.

P o š t a r í k, pomocník pi pošt, posel poštovský (laš.).

Pošvála = pošvaíkovat : Já bych vam ty knížky všecky

pošvalái (laš.).

Potaz, ada, poádek: Vel je na mn potaz (Prostjov).

Potknút se v ei, podeknouti se (slov. vaL).

Potmloutný = potmšilý (han.).

Potoený: Baran má rohy potoené (Zlín).

Potoi sa: Dávno toho každý ekal, že sa to s ú tak

potoí = dopadne (val.).

Potrhovat se: Potrhoval se = ml se k odchodu (záp. Mor.).

Potulný (tulití se): Dy se krávy ze chTeva vyhaaju, druhy

raz su potulnjší = podajnjší, krotší (laš.).

Poturit se (potOrt), rozvzteklit: Potórel se, je potórené

(han.). Na vých. Mor. íkají v tom smysle ztrnený. Zapo-

menuvše na „Turky" pichýlili to slovo k trnkám (švestkám).

Tak íká se tam též „v trnky rok" = už velice dávno,

nikdy, snad m. pvodního „v Turky", = co tu byli naposledy

Turci.

Po tváit si, sich eiubilden : Ten si nco potváí! Enom si

nepotváej ! (Slavkov).

Pouchnout: „Víno pócline", když se hodn pohnojí, mívá mnoho

výhonk, ale málo zakládá hrozn (Brií.).

Pouk, mchý prasecí, když se vytáhne a nafoukne, jmenuje se

pók, pipravený na tabák slov pucheína (hor.). Devení
póek, chlapec, který stále s dvaty obcuje ; chlapí póek,

dve, které chodí mezi hochy (Kunštát).

P o u k a t biem, práskati (Zábežsko).

Po vil, posud = až povil sme eše všeci byli zdraví.

• 24
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P o v é r e k, devená nádoba na vodu s dvma uchama, nosí se

na holi uchama prostrené (Zábežsko).

Povste k, pole u cesty (N. Msto).

P o v t á k, vtrák, povetruák = vtrný mlýn.

Povídaka, anekdota.

Povícher, Sturmwind: Strhnul se povícher (las.).

Povij a, vichice (Br.). 2. boue zimní, sníh smetající.

Po víit se: Kaeny se povíily na hlísty, tož poád sem Tezú,

pobláznily, zmlsaly (Brod).

Povodí = povode: To povodí nadlalo škody! (las.).

Povrtovat: Hospodský povrtovál proti pudmístroví = popi-

choval, poštíval (slov.).

PovTný: Po vánocích zima byla povlujší a nemrzlo tak =
mírnjší (Zlín).

Povyk — zvyk (slov. val., Jevíko)

Povolný — pohodný, ras (Jemníce).

PozdáTeí, místo opodál neho stranou: On ho z pozdáleí

špehoval (vých. Mor.).

Pozemky, kroupy: Pozemky tu všecko potlukly (las.).

Po znný (slov. poziíaný) kabát, sukno, popálený, „oškvrklý".

Pozorovat: Pozorovali sme po nm, dávali pozor (na podeze-

lého z krádeže. Zlín).

Pozovky: Za tj^den po svatb jsou pozovky, t. j. mladí man-

želé pozvou nejbližší píbuzné na malou hostinu (Jevíko).

Požávka, pjka : Jaká požávka, taková oplátka (slov. val.).

P o ž k y n. pojky, pjka : Mamy penize na požkách — roz-

pjeny (las.).

Póžeét (požíit), pjiti: „Zdraví póželé"
;
,.zdraví ožl".

Víckrát ti to nebódó pbžet — nepjím (han.).

Požgarova n. poždarovaf: 1. starati do ohn; 2. popichovati

eí nkoho.

Požínky (požuké), žito a pšenice bujná, díve než vymetá,

požíná se. Požatá takto ást obilí jsou požínky (han.).

Pracný: To pole je pracný, tžko se obdlává (Kunštát).

Pracovat, za toto sloveso íká se vtšinou dlat.

Pracha maka nic = zcela nic (Zlín).

Palka = pradlena (val.).

Prase rachá, rochá, hýká, kvií.
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Prasení ovoc, jelita, jitrnice a p.; praseiií svátek n. masopusty

zabijaka (Ždár).

Praskáí, suché klestí, z nhož ješt jehlií neopršelo; to je

pak roždí (záp. Mor.).

Praskaky, kožené kalhoty (Jevíko).

Paslénky, tapec (val.).

Prašet: Jož to praši ho nich, doho.spodaují (Jevíko).

Práska, metelice (Budjovice).

Prata, poádati, uklízeti: Musím to v téj izb trochu poprata
' val.).

Práv: Nesu z toho práv, verantwortlich. Je z tch penz práva

(spravuje ty peníze záp. Mor.).

Pravit si, mysliti si: Dycky sem si pravil, že si pi tom

švercování nco zaženu (= vydlám). Pravil sem si, bude-

ji trochu toho ovcka, peca ty dluhy jaksi pojjlatim (val.

slov.). Jak se mu praví? = jaké mu jméno? (Zábežsko).

Prdelka, muž práci ženskou konající (N. Msto).

Pebíhat se: Kráva se bhala, potom se pebíhala (podruhé

bhala).

Pebídi nkomu nco, proti nkomu nco zaviniti, obraziti

nkoho v nem: Dyby mu nco pebidil, to by mu mohl

vynu (las.).

Pedej, komp. písl. naped: Hodiny idú pedej (slov. val.).

PedráBa, pestupovati s nohy na nohu, na p. když je zima

(slov. val.).

Pedverajšky (slov. val.), pedveréšky (han.) = pedevírem.

Pehebelkova se, protlouci se: Pehebelkovál sem sa s ki-

váky celým Prajskem. — Hebelkova sa s ním, lenošiv

njakou práci konati (val.).

Pe jest, snísti, pojísti: Mli sme vdolk, že sme jich nemohli

pejest.

Pekotcat se: Ochoél, ale svú prácu pece zastal a do

veera se pekotcál jak tak (Zlín).

Pekvetlý: Býl všecek tú inovatkú pekvetlý (Zlín).

Pelamovat, pebírati na houslích (val.).

Pelamovat se, pehýbati se tlem: Pelamovál sa, tak v nm
kosti prašely (slov. val).

Pelka =^ pradlena (laš.).

Pemšit se, mstské šaty za selské vymniti.

24*



— 372 -

Pemyskat se, pemyskovat se komu, posmšn e iii
opakovati

;
píemyskova, posmváek, sedmihlásek (N. Msto).

Pen! pen! volá ovák na ovce, když je pižene do ddiny,

aby se do svých chlév odlouily (val.).

P e p á š : na pepás -^ na druhé (nevidné) stran kopce (N. Msto).

Pepeit, pehraditi.

Pepitá: Dostal na pepitu = zpropitné (laš.).

Peprdací pytel, nošen}' v polovici pes rameno; lovk =
ramená (N. Msto).

Perazit: Slunko zimu trochu perazilo (Zlín).

Pe rubla: Pohrabá má peruble na cest, zvodnice, járek

napí cestou, aby voda mohla odtékati (laš).

Pe si vk a, pšenice, která se mže seti stídav na podzim a

s jara (od Litovle).

Prések, šroubek u houslí (val.).

Pešly šet: Žádný to nemohl peslyšet n. peposlouchat, úbers

Herz bringen.

Pes polit: Ani jednou mu nepespolil = ani stébla mu ne-

položil v cestu (Jimramov).

Pestihnout: Bh mu pestih vk (N. Msto).

Peštekovat: Jeden druhého chél peštekovat ^= pediti
(slov. val.); peštychovat (han.).

Pesvden: Toho su sám pesvden, vím to dobe (Zlín).

Pe trh: Pršelo bez petrhu (Záhoí).

Prevít, bahno: Tam bylo prevítu! (Teš).

Pevrátit: Jeho nátury nebylo možná pevrátit, zmniti

(Zlín).

Prchaka, rychlá jízda, Galopp: Do prchaky tenk není (laš.).

Prchlík, planá (drobná) makvka, z níž mák sám prší (han.)

Picmudnút, pipáliti se: Trochu n to picmudlo (val.).

Pihnut si: Rád si pihne (t. ze sklenice; = rád se napije.

Pichlopit, piraziti: Dobe veko píchlop! (Zlín).

Pijít: Nepišlo mi vte tam pohlednut = nevzpomnl
jsem si

Píjma = píjem: Vydavky veliké a pijma žádna (laš.).

Pikopá, punt, Hosenschlitz (Jevíko).

Pí krok, pístup: Nemla k nmu píkroku (val.).

Pílazek, místo, kde se pelézá pes plot, prkénko prostrené

plotem a s obou stran koly podepené (slov. val.).
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Píjmí, pfémí (han.) -- píjmení.

Prilucat se jen v íkadle: Než sa Luca pihicá, potáek sa

napucá (val. slov).

Pimítka, pípež (Zábežsko).

Prímnožek, pibylé dít, mlád. Co sa vám pimnožilo? =-

pirostlo (val.).

Pínos: Bazala sa uapíi (uchytil se) na to, že Oze dostane

od taty hodn}' pínos, co pinese piženuý (val.).

Pipouštt si: Pro si to pipóšíš, sich zu Herzen nehmen(Br.).

Pípež m. Trávnice uváže si pípež (travnou plachtu) ; když

má pípež plný, vysype ho k mezi. Hromádka té trávy

slov též pípež (=^ náitek). 3—4 pipeže svážou do

hozlo (nše), udlá si ješt poditek, aby se jí hozel lépe

nesl, podloží jej poditkem (Jevíko).

Piprávaf: Tedy ste ke mn pkn piprávali = pkn
mluvili (val).

P i s á, adv. (písahám) : Ten tom pisá dá ! Dnes pisá nebude

pršet (slov. val).

Písinek, pístnek ped síní hlavní (han.\

Piskoit: Koom, žitu a p. piskoí = pibude ceny; opak

uskoí (Zlín)

Pisk inek, pítruhlik, pihrádka v truhle (laš.K

Piskinú = piskípnouti (^laš.).

Pismeknút se: Svátky se brzo pismeknú = hned tu budou.

Tudíž sa to pismekne (Zlín).

Pí steh: na písth jít, když nkdo nkam jde, jíti za ním,

aby ho pistihl „in flagranti" (Sebranice).

Pisušiíka, kráva, která pisušila, mén mléka dává, pestala

dojiti, nejsouc stelná (laš.).

Pisvía =-- pisvdovati: Strýc pisvíál Ozefovi (val.).

Pí škváry, navlhlý, kouem prošlý tabák, v dj^mce zbylý (val.).

Pít nkomu: Zape mn = obejmi mne (v dtské ei)
(Kunštát).

Pitaráa: Súseda pitaránala k ní, pibelhala se; posmšné
o chzi starých lidí (val,),

Pitolópit se (slov, pialúpit), pidružiti se k nkomu z ne-

nadání (Jevíko).

Pi trnut: V noci bývaly mrazíky, ale malé, enom bylo pi-

trnuté = málo zmrzlé (Zlín).
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Pí truhlík, pihrádka v šatní truhle pi levé stn s víkem

na vrchu

Pí v ary (pl. m.), pipálenina v hrnci.

Píze, píbuzenství: Sme z pízn, on je z naší pízn =
náš píbuzný^, z píbuzenstva : Sešla se tam celá naša píze.

Pízvisko, píjmení (vjxh. Mor.).

Prkno . = mor. deska (až na Daicku).

Probednout — probedno — probedneš, iter. probedat, pro-

buditi se (záp. Mor.).

Probošt v o n. probostev! interj. = pro Boha-, sice slova

„božstvo" se neužívá (Perov).

Prohlube, díra v led prosekána (vých. Mor.).

Projatý 1. bujný, rozpustilý i Perov), 2. prostoeký, drzý

(Kojetín).

Prokajdat peníze, promarniti (Br).
Proluka, denní úsvit: Už je proluka = už se rozednívá

(N. Msto).

Proloupit: Proloupli sme oi = prohledli ze spánku (N. Msto).

Promniti, oženiti a provdati (verheirathen) : Jož mám pro-

mnny dti = poženny a povdávány (Prostjov).

Promést: Prometla sem hostinu, promeškala (Prostjov).

Promiška: U nás se stala veliká promíška = promna
(úmrtím a p., Zlín).

Promyselný, moudrý, lozšatný; praví se o hospodái n. ho-

spodyni, kteí hospodáství dobe spravují (Jicko).

Pronaložený 1. drahý: práce; 2. obtížný: cesta (N. Msto).

Prosíti se: Jož se nám ten oves prosel (teba pemniti se-

meno, Jevíko).

Pros pale právo = prošlé (Br.).

Prošášet se, pyšn si vyšlapovati (Slavkov).

Pro trh, protržení, nco protrženého: Je tam na poTu od vody

taky protrh (laš.i.

Pro žera: Ten prožera všecko by rád prožral, aby déom nic

neostalo (slov ).

Prskat, pršu, pršeti, padati: Z kosa tu prše, pod, výsypem

to (laš).

Pršavka (slov. peršá), hruška nebo jabko od rudy opálené

(Jevíko).

Pršit se: Prší se to, odpry.skuje, na p. polévání od hrnce.
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Pru ha — pruh (Vel. Meziíí).

Prlina, kotlina v lese (N. Msto).

Pružina, pružný prut: Vemo-le to proženo, meslím, že vás

proženo (Br.).

Prvá, první íslo; op. zadá (Kunštát).

Prost: na prosti = naped (han.).

Prvotelka, prvnika, kráva po prvním teleti.

Psacko, psíe, mladý pes (las.).

Psinky, drobné švestko vité ovoce chuti nahoklé (Jicko).

P sír na, psí bouda: Je tu zima jak v psími (Zlín).

Psostvo = pestvo, rozpustilost: Je v nm samý psostvo

(Kunštát).

Psovka (psuvka), nco nepodaeného: Je to (žito) ene taká

psuvka (laš.).

Pškat, pšknút, kýchati vých. M.).

P soukat: Honza ani nepšókal = nedutal (záp M.).

Ptaj, ptaní, žebrání: Vrátil se dom s ptaju (slov.),

Pu lenka, puclatá ženská (han.).

Puit, verb. caus. k slov. puknut: Puíme puálku. Spadl

s peci holúbek, rozpuil si žaludek. Vypuil na nho od-

puste it.

Puivka: Mám peníze na puivce = pjeny (Je^'íko), slov.

na požaji.

Puch a ví na, pouchlá, zpouchlá role (laš..

Púchlý, nakyslý, kyprý: Prv chléb nebyl tak púchlý jak vil.

Se slanicú šišky sú púchlejší.

Puchmo = dusno (Kunštát).

Puk: Udlal ti puky z fajky (bafy, val. slov.).

Pukal, bábovka (laš.).

Puká v i ca: Ty šišky sú jak pukavica = pkn nakyslé

(Jicko)

Pukavka (laš.), róchaka (slov.), bouchavka; dti si ji dlají

z bláta (laš.).

Pukeš, cválek, zavalité dcko.

Puknut: Daj mi puknut = udlati nkolik puk z dýmky (Zlín).

Plena, hloupá osoba, hlupák (laš.).

Plpán, chlap, který se dlá pánem (Kunštát).

Plroní sv. Jan = ktitel (Prostjov).

Pustina, pusté pole (laš.).
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Pustit, penechati (= iiberlassen) : Pustli nám tisíc šindel.

Puste mi toho koa, t. j. za ty peníze, které jste sám za

nho dal. Pustil mi dva lokte plátna = penechal koupe-

ného bez provise. — Vela mi pustila žídlo = upíchla

mne (vých. M.).

Pustovat: Dti pustujó = jsou pusty, dovádjí (záp. Mor.).

Put i na 1. klika na kabát, oko na všení; 2. die Eanke.

Putlactvo, darebné toulání, toulka (las.).

Putlica, petlice, skoba (vál.).

Putyra, nádoba obruem stažená, dvojuchá na slévání žin-

ice (val.).

Pýchovat prádlo, v kotle vyváeti (han.).

Pykat: Toze ho ldi pkaji, litují, že (uitel od nich) odešel

(Vyškov).

Pý = výr.

Pýení, drobné, mladé osení (Prostjov).

Pysk, huba: Dostaneš po pysku (laš.).

Pyskál, kdo má veliké pysky.

Pýska sa (pýšu) v jídle, vybírav se pehrabovati (val.).

Pyskova, plísniti, peskovati: Pyskoval sam sebe z hluposti

svojej (laš.).

Pyskú, kdo má velký pysk (hubu), nevymáchanou hubu,

hubá : Pysku pyskuje cely deíí (laš. ).

Pyšury (pšór), veliké pysky (Jevíko).

Pytlvka, spropitné mlynaríkovi od mletí (laš.).

R.

Rabiják, rabijácký lovk, zuivec, surovec (vých. M.).

Rabuša, vrub: pit na rabošó v hospod = na dluh (han.).

Rab uše, pl. f. = cechy, provázky, oprátk}', kusy lesa na vy-

sekání rozmené a prodané (Zábežsko).

Ráit. Jednoduchého slovesa toho lid užívá jen mluv s knzem,
ale asto složenin: No, že se uráil (z tžká odhodlal),

vyráil se (nerad se vypravil), sen se mu vyráil = vy-

jevil, splnil.

ád: Na ád všeci tam bele = vtším dílem, vtšinou (od

Tebíe). Stáli tam ad adem = ad vedle adu. Hrnuli

se ad adem (slov.).

Ragan, nezvedené už vtší dcko (val).
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Rachola, kvikloun (las.).

Rachat, rachotiti, ineti: Retaz rachá (las.).

Rákos, beseda: ít do rákoša (Strání u Brodu).

Rampách 1. díra pro vzduch do sklepa i vých. M. >. 2. díra ve

zdi pod oknem (las.). 3. zmrzl}^ led na okape (.) na záp.

Mor. (na vých. M. stechy! '.

Raná: Pišel mu do raný (in den Wurf). Dlal raný = zuil.

V ran ho zpozoroval = na jednou. V ran se všecko ne-

spraví. V tý ran tu byl = práv ted. — Místo „na

jednou" íká se na Morav obyejn „na ránu" (slov. val.)

n. „za ránu" (han.).

Rané, -ého (las.) := raní (dle znamení, slov. val.) = ranní

mše nedlní: Lidé šli z raní, z raného.

Ran o stáj ek, f. ranostajka, ráno vstávající (val. las.).

Rantoš (N. Msto) = kapalica (Tebí) = cmúr (val. slov.),

varmužka, usazenina z másla, když se vyvaruje.

Ranuška, ranný zemák

Rapálí, neschdná, kamenitá cesta (Jicko).

Rapatá grapa, kostrbatá strá '.(val.).

Rapaáky, škaredé ruce (han.).

Rapnka, drobná, bílá epa (Br.).

Ra pnout, n. rafuout, drapnouti.

Rapotat: Straka i-apoce.

Rap o uchy m) = trudovaky; všecky karlátky zrapoucho-

vatly (záp. M.).

ása, záe (hor.).

Ráz díví, hranice (záp. M. i.

Rázka n. rázek, hromádka: rázka penz (Líše)

Razsocháí, smrkové chrastí (Jihlavskou

Razvka, kesací hubka, která „od rázu", na jedno zakesání

chytne (las.).

Rážet: hrušky, oechy (záp. M.).

Ražitý, rozražitý, ramenatý, silný (Jevíko).

bílka, pl. n., hebílko, kartá na kon (Jimramov).

Re

b

entit (slov. val.), rebendif (Jicko), hlun mluviti.

e b i t se, smáti se ( Žár ).

eci: On si ei ani jakživ podle chuti nepokúí = jakoka,

prý (val.). — asté je toto ei (= já ku) v náeí
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lašském, nkteré osoby ho užívají skoro v každé vt

:

A hd's to reci ptal sem se ho vzal?

ený, hovorný, od ei (slov. val.).

Réda, serpentina cesty (Zábežsko).

Rediga sa, sthovati se, syn. tragat sa (val.).

ehoka, rohožka (N. Msto).

R ech na, prasnice, svin (záp. M.).

ehtat se: Obilí tede (te) se ehce, bujn roste po dešti

(záp. M.).

ehtit se, ehtati se, smáti: Poád se ehti (las.).

ejek, zítek (záp. M.).

Ramp elit, siln bušiti (o kovái, Jicko).

Repeška, ervený mravenec (Tišnov).

Repetilka, huba, která dobe repetí, rychle mluví: Tá má
repetilku! (Zlín).

Repitat se n. ropotat se, repotit se, epice se to, tepatí se,

kmitati, lesknouti se: Repital se jako slunce, hvzda se

repoce. (záp. M.).

e 1 i v ý, eavý (Zábežsko).

Resle, kostky, hrát v resle (Jicko).

Re suta: Na krejcaru je s jedné strany hlava, s druhé rešuta

— orel (Louky u Zlína).

ezaka, bitka, praka.

Rezál, ezal', rezálové péro - péro z ocasu bílého kohouta,

ozdoba slov. klobouku: Ten má rezále.

ezavisko n zerzavisko, ervené bahno na louce (N. Msto).

eží (coll.) — eziny (las.).

ezjga, ezati nco nešikovn (val.).

Réž, réžový díví, jinde vondekový díví, vod réžo (prvního

špalku od spodu), nejlepší (od Sloupá).

ežlavý, ežavý (Zábežsko).

icadlo, icátko = zrcadlo záp. M.).

iet: Dit ielo = kielo, plakalo (han.).

iice: vovesná, hóhrabenice, hrachuvka, stoklaska, kókol-

nice, pulkókolnice, prachuvka (Jevíko).

ídi na 1. ídká vc: látka, ze. 2. . lesní, kde je ídko, se.

í kaka, co se íká: íkadlo, deklamovánka.

ít, coll. ítí, spodek snop (opak: klásí); ítvka, krátká sláma.

iz: jedním ízem nco odbyti, jedním rázem, najednou (Jevíko).
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Rmut, rum, Schutt (Zlín).

núC: Énul s ním o zem. Píeínali devo, preezovali (laš.).

Eobák = roba, záletník (val.).

Róka (ruka), držadlo (ucho) u putny: Néni mo to rókó =
milé (Jevíko).

Roh, kopyto (Br.).

Rohá, široké vidlice na válci, na stavní do kamen velk}'ch

dvojuchých hrnc. Hrnec se nabere za ob ucha na

rohy (val.).

Rohlena, ženská, která se ráda porouhá, posmívá (Jevíko).

Róchat se, pukati: zem je od sucha poróchaná. Stechy

mrazem tak róchaly = práskaly (vých. M.).

Rok: Kdy tob roky dochodíja? = kdy máš narozeniny. Sak

roky už máš = jsi dosplý. Eše nemá rok. Došly mu
roky = umel. Dyž se rok s rokem sešel = za rok

(slov. val.).

Roli ca = rolíko (laš.).

Roslíky =^ srostlíky, dva spojené hrnce; nosí se v nich žencm
na pole (záp. M).

Rošec: Slaný jak rošec = kruch (han.).

Rosit, udeiti (val.).

Roublik (róblík). rampouch ledový, stiechýl (od Tebíe).

Rous. vlas (Jimraniov).

Rovná (t. cesta): Mach šél rovnu do hospod}-.

Rovno: Naped dávala 18 zl., potom do rovna, t. j. 20 zl.

Když prodava žádá na p. 54 zl. a kupitel podává 46,

po delším smlouvání ekne posléze ten neb onen: Víte co

udlajme to na rovno, t j. na 50 zl. (Zlín;.

R o z b a r o u c h a t : Máme to rozbarochany, nepoádek vjizb (han.).

Rozbhnout se: Rozbhni se mi pro hynt = bž, zasko

pro niti (záp. M.).

Rozbyt se: Débe se lovk na svt rozbél, pece mosi ode-

jit (han.).

Rozcasnaný, rozcuchaný (o posteli, val.).

Rozabraný, rozcuchaný, rozstapatný (laš.).

Rozdéšit se: Tak sa nám tam rozdéšilo = dalo se na

déš (val.).

Rozedít, rozedeny dvee, všecko bélo v dom rozedeny,

do koán oteveno (Jevíko).
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Rozehnatý: Má to tak rozehnaté (praví se o rán oteklé)

(Jicko).

Rozezda se, dáti se rozvésti (o manželech).

Rozežhraný, rozežhranec, rozpustilý, bujnj'.

R o z g á b i t, do korán otevíti : Dveri rozgábané = rozdávené,

rozéené (Zlín).

Rozchlupaný, stapatý, neuesaný : Chodí rozchlupaná (Perov).

Rozjait se: Až se rozjaí, až nastane jaro dian.).

Rozjeábit se na nkoho, rozzlobiti (Jevíko).

Rozjeiabatit se, rozepejit se fzáp. Mor.).

Rozjet se: Rozjeto se to n. rozvezlo se to: Namlouvali se,

ale na svatbu nedošlo, rozbilo se to (laš.).

Rozježacelý, rozepýený (Jevíko).

Rozkaza, obecní posel, že vyizuje rozkazy od pedstaven-

stva (val.).

Rozkoš many, rozcuchaný i Jimramov).

Rozkipec, klatka (záp. Morava).

Rozkudlený, rozcuchaný^, neuesaný (slov.).

Rozmajetný, rozmanitý (Litovel).

Rozmrazit: Voda v pump byla zamrzlá, rozmrazil sem ji, a

tee zas (Br.).

Roznášeka (dar mezi kmotrstvo).

Roznemocnit lovka, nemocným uiniti (záp. Mor.).

Rozpade r ková , na kousky rozdliti, rozdrobiti (Perov).

Rozpajedný, najedovaný, rozdráždný (val.).

Rozpaprený, naježený, rozhnvaný, t. j., jako by ml ruce

napažený a prsty na nich roztaženy (slov.).

Rozpásly, rozpustilý (Zábežsko).

Ro z pažit, velmi roztrhnouti: Rozpažíl sem si halenu (val.).

R o z p 1 u h a, orat na rozpluhu = na sklad : role se pone orati

uprosted, pak se oe s obou stran ke krajm a uprosted

je potom vyvýšenína (záp. Morava)

Rozploutí, tání (záp. Moravan

Rozprávný lovk, který rád rozpráví (záp. Morava).

Rozprýskaný, rozpukaný (val*.

Rozpur (= rozpor, rozporek (laš.).

Rozražitý k, silný, široký v prsou a v kíži (Jevíko),

Ro z sadit: Jatelina krávu rozsadia = rozpuila (zdula se). To

by lovka rozsadilo = pukl by zlostí (vých. Morava).
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Rozstrojovat: Tatínek rozstrojujó kráv = vyprahá (zá-

padní Morava).

Eozšarpaf, roztrhati: Pes se na nho šarpal a byl by ho

rozšarpal. Chodí celý rozšarpaný, otrhaný. Rozšarpaný

kabát (roztrhaný) (laš,).

Rozšarpanec, trhan, otrapa (las.).

Rozštabárat: kence (kry) rozštabáraly splávek, rozbouraly.

Roztá, tanec (Skreje).

Rozto: Och, bda rozto (= rozbda) val.

Roztoit: Krev se v nás roztoila, rozproudila Zlín\

Rozókat se, rozmýšleti se (záp. Morava).

Roztopáš, prostopášnost: Ted ta chasa jen nezdoby a roz-

topáše tropí (záp. Morava).

Roztrh: Dlá do roztrhu, že by se od práce roztrhal.

Roztrousit: Roztriisil povst mezi lidem, že je pod jalovcem

poklad (slov.'.

Roztrtat se, rozhnvati se: Co si se hned tak roztrtal?

Chodi celý roztrtany (laš.).

Roztrž ka, roztrhovati, rozdliti. Sverci sa po dvoch, po

troch roztržkali. — Když pase jeden ovák nkolika

hospodám ovce, pižene je z pastvy ped každý statek,

odkud které má a tržká je, volaje: trž! trž! Ovce pak
samy od stáda se oddlí a pospíchají dom (val.).

Rozverný, rozvera, rozpustilý, veselý (záp. Mor.\

Rozvezlý, prostoeký (val.l

Rozviglat = rozviklati: Di mezi druhé chlapce se rozviglat,

bude ti lepší šmakovat (slov.).

Rozvily (rozvéle), rozpustilý (han.).

Rozvilec, rozpustilec (han.).

Rozvody: Chlapci mají rozvude =: vli (Tišnov).

Rozvolda, silná, zavalitá ženská (han.).

Rozvýený, rozpustilý han.

V

Rožénky, devné vidly senné (val.).

Rožná kráva, která má rohy vzhru (N. Híše).

Rbaf zelé, sbírati zelné kluby (košály) i s hlávkami: Už
ste rubali zelé? Ja to! Dybychrne ho tam nechaK, museli

bychme eše húsenkám pikupova (val.).

Rubec, ostružek z perníku: Dti! budete mít rubce (N. Msto).
Rue; Enem rue si sedl, sotva, jakmile (val.).
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Rudli a, rckle (Tišnov).

Rjný n. ujný, bujný, í^eil (val t.

Rumpál stešeú, mnoho steše na halouzce (Kunštá).

Rumpanec, udeení, narumpat nkomu, vybiti (Jevíko).

Rumpatý, kupavý: Ocedila kobzole, ale su eše rumpate (las.).

R u n t e m chodi, sem tam bez úelu (Jicko), 2. honem ; runto-

vat na koho, náhliti (Jevíko).

Rupotat, hrušky „rupotajú" padajíce, když se stromem za-

tepe. F^rši, tak rupoce (Zlín).

Ruska, vích (Br.).

Rušit se, hýbati se: Jak zavolat, už se nesméi žádný ani

rušit (Zlín).

Rzný hohib, nespáený. Býl sem tam s rznýma konma, jež

byly každý z jiného páru (Jicko).

Rýek (e), kožené stínítko u epice, Schild (Jevíko).

Évat: Stodola plamenem vaia (srovn. blela = buela), Zlín.

Rya, téci stálým proudem tenkým: Prší, tak ryí. Se stech

ryí. Rýkaf, téci s pestávkami: Slze jí po lících rýkajú.

Rýkne a prohúlí sa trochu, a za chvilku zas rýkne (val.).

Ryet ob, místo téci: Voda ryí; 2. Býk ryí (Zábežsko).

RyTka, hohoutek, pípa (od slovesa ryet) Píbor.

Rýpat = rýti; rejpat = rýpati (Jemnice^

Ryzka, ryzí k.
Ry z o, zrzoun.

Rýžatý, eckig, kantig: kame, uhel rýžatý, který má ostré

rýže (hrany) las.

S.

Sád, mezník, hraneník (záp Mor.).

Sadat, svrbéti: Sada mne na krku, sada od kopiv (han.).

Sadila, domýšlivec, nadutec (laš.).

Sadivo, co se sází: zemáky, epa.

Sádka: 1. = sázka, rozestené na mlate obilí, jež se má mlá-

titi; 2. podnt k mrzutosti, k hádce (Jevíko).

Sado ve c, mezník (záp. Mor.).

Sadový mak, setý (proti planému) záp. Mor.

Sak a, pijavý papír (Nedvdice).

Salaka, chvojí uschlé, zervenalé (Jevíko); jinde prask,

Sála ~ lúat, házeti, schleudern (laš.).
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Salaš znamená také ovce na baovisku: Hle, tam ženu veliký

salaš ovec! (Francova Lhota val.).

Šálit = sálati: Kamna sálijó (Brn.).

Samobilej šátek, zcela bílý (N. Msto).

Samour = somár (Zábežsko).

Samo pas: Nechal ho na samopas, dlati co chtl i^laš.).

Samotížky, san, jež lovk tahá (záp. Mor.), slov. pší san.

Sam šik (-šék), sotor, podlouhlý koš rákosový záp. Mor.).

Samutenký = samotinký (laš.).

Sáky, dolní skrá.

Šap, šapoli, chreti, chestiti (= sípti?) laš.

Sazený: kráva starší má mlíko „sazený", mladá, zvlášt brzy

po teleti „prudký" (Kunštát).

Sažit, sálati: Kamna sažijó, slonce sazí, rozpálené elo sazí.

V oích jí zaalo sažet = jiskiti (záp. Mor.).

Sekovica, ezací stolice na seku val. .

Sedat: Zemáky sedajú = jejich hodn pod kopcem. Žito sedá

= je hodn pokládek. Dyž jarka sedne, bývá jí hodn
(vých. Mor.).

Sedlatý: k, prohnutý (Br.), holub, s lyskou na ele (val.).

Sedmikyjová, pezdívka nejsprostší koalce (laš.).

Sej a, rozséva (slov. .

Sekavky, pl. f., „co se nmá na ítrnice seká" (slov.).

Sergaa n. sraligaa, bázlivec

Sésat, nahlédati: Já ses tam = sesl jsem (Jevíko).

Setná epa, strniná (Jevíko)

Shrknout se na nkoho, shluknouti.

S c h 1 o u b a, vychloubavos.

Schl op, viký s dvemi, zvlášt na chlévech (val. slov.).

Schomolený n. schomelený, schoulený: Ležel tam pod mezú

schomelený (slov.).

Scho: To je scho, ten všade vleze (Jevíkol

Schov, uschování: On to bude mt do schovu (val.).

Schzka: Bylo nás tak schzka tch dobrodiuc, sešli jsme se

tak (Zábežsko).

Schvál: To pivo néni na schváT n. schvální, extra, píliš dobré

(Zlín).

Schovánky (pl. m.): Nanynka byla z mlsných a na schovánky

od lepšího si ji panímáma brzy zvykla (Ždár).
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Schj^trovat nco, chyte navléci, narafiiti (Zlín).

Sichotn5^ dušn5', zádušlivý: Babika sichotná (Jevíko).

Sit: Šije = mrholí, pokrápí (Kunštát).

Šikata, chvti se zimou (las.).

Siia: Jemen je eše pi sile, není ješt docela zralý. Zemáky

sú eše hodn pi sile, nedovaené a p. (Zlín).

Símat (snímati): Maso síniané, vepové maso, s nhož horní

vrstva tuku siiata (Zlín).

Sísat (sésat), nahlížeti (han.).

Sítka (sétka), sítko, cezák (Zábežsko).

Sjednat si dlníky (záp. Mor.) = najat si (vých. Mor.).

Skáká v é mušky n. houpaky, depík zelný, zool. (Prostjov).

Sklad, seno koním za žebík založené (Jevíko).

Skládanka pentliek = ržika z pentliek (val).

Sklapoušený (-póš) klobouk, klapatý, schlíplý (záp. Mor.).

Sklapnout: Sklapni — rozklapni ten palazór = zavi —
otevi (Br.).

Ski es t i t, zbíti, zniiti: A ve se neosmlíte takovýho lovka
sklestit? Též: sklestit vojsko (záp. Mor.).

Sklípek, skrojek chleba (han.).

Skluatný, skrený (záp. Mor.).

Skoitý chléb, pkn nakyslý, vysoký pecen (N. Msto).

Skol han, kolohnát: Takové skolhan, a hrá se ješe s malema

(Jevíko).

Skoistovat: Žádnému sem jak živ nic neskoistovál =^ ne-

vzal, neukradl (Zlín).

Skorostajka, která skoro vstává (Uh. Brod).

Skositý, do špice zúžený (val.).

Skrabtlý, runzelig: Má hubu skrabatM (slov.).

Skrajek s epy, skrojek s chleba.

S kr a s t : To mne skradlo ! =- ošidilo, do škody pivedlo (N. Msto).

Skak, zákrsek (las.).

Skekova se, stavti se jako keek, zlobiti se (Perov).

Sk ehnit se: Nebudu sa s ním skéhnit, s kikem se hádati (val.).

Skencovité devo = skenec, houževnaté, neštípne (Jevíko).

Skenelý: epa, edkev = šatnatá, devo = neštípne (Zlín).

Skenovatt: Brambory skenovatly, od vody, dešt

stvrdly (záp. Mor.).
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Skp, skepy, pole na strmé stráni, nesjezdné, kamenité (Je-

víko).

Skívat: Celé rok skíval, chadl (záp. Mor.).

Skrmt, o nemocném, který posedává: Sedí skrmný (Zlín).

Skrosnat se nkde, srastnati se ; vkrosnat se nkam, vejíti

se ; Nemohli se do kostela vkrosnat, ani v kostele se skrosnat

(N. Msto).

Skuhnt, kueti, o dtech, plaou-li ze vzdoru bez slz, greinen

(las.).

Sk um Ták, skrblík (.Jicko).

Skúpánit, býti skúpánm, lakomcem: Ten skúpán skúpání (slov.

S kvasit: S ním nelza nic skvasi, svésti, poíditi (val.).

Slabav}^ trochu slabý (záp. Mor.).

Slábnut: Voda v íce slábne, ubývá jí (Zlín).

Slabina, ást bicha dole u stehna; lovk má dv slabiny.

Sladec: 1. svlaec; 2. osladi (Kunštát).

Sládi = sTaet po nem, íhati na nco, aby se mu dostalo:

Co tu poád sladíš? (Jicko)

Slani se, chce se mi píti: „Co se ti poád slaní", ptají se toho

kdo poád vodu pije (Zlín).

Slávy, blýskavá zrcadélka na vnci svatebním (slov.) = han.

tíslo.

Slepák, slepejš (záp. Mor.).

Slepák = slopák, piják ílaš.).

Slepiá, zlodj slepic a vbec drbeže (Prostjov).

Slepiák 1. prst, ukazováek, též vlezenec, že jím slepicím

vogldávají, voldávají (ohledávají) záp. Mor.; 2. kurník (Ždár).

Slitý: Jablo slitá ovocem, plná ovoce. Byl celej slitej od

strup = samý striip (záp. Mor.).

Sloboda: Povz ty nam, pachole, kd je tady hospoda, pro

putniky sloboda (laš. Suš. 14) = Herberge.

Sloj, m., vrstva v kameni (val).

Slofúch, slota, sloták (laš.).

Slub brat, getraut werden: Ja sem bral slub ve Slatin (laš.).

Sluneník = slunenice (helianthus) laš.

Slunenic a, ohnivé sloupy pi slunci západu : Veer taká

jasná slunenica svítila pi sluncu; jáku, už mamy po

pohod (laš.).

Slunenice, pl. í., pihy (záp. Mor.).

25
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Sluno, slunce: proti slono (Pavlínov u Vel. Meziíí).

Slycha: Už je rok, a po nm slychy vidy (Kunštát).

Slza: Nemáme ani slzy másla = nic (Tišnov).

Smažinka kuzlení, smažené kozle (Ždár).

Smésika, smska (Zábežsko).

Smrada -= smradák, smradTák, smradech.

Smrdirobota, lenoch (Jicko),

Smrtit, chodit se smrtholkou na smrtnou nedli: Dvata jož

posmrtile (Br.).

Smrtná svajba, hostina po pohreb svobodného nebo svobodné

(Prostjov).

Smutný: Smutná nevím, kam se podt. Jak tam pudu smutná

dívka ?

Smyk: 1. nehyba, „ene smyi (táhne) jak smola"; 2. pobuda,

tulák (las.).

Smýkat: Ptáci na hnízdo smýú n. vláá — dlají si hnízdo

(Jicko). Smýká se na mne = anfahren (Zlín).

Snad, žíze, jen ve rení: Býl tam hlady a snady (Zlín).

Satek, obilí na stojato : Prodali satky a pole pronajali (Kojetín).

Snést: Snesl voi na ddino, pohlédl (Vyškov).

Snídaná = snídaní (Ždár\

Snihovica, voda snhová (Zlín).

Sobek = sobec (laš '.

Sobenýstrom, štpovaný (Jihlavsko).

Sobit: Ten vinohrad sem já sám sobil == založil (slov.).

Sobit si, za své prohlašovati, za své požadovati : On si to sobí

se vším inem val.).

Sobný, arrogant (val.).

Soit: Posoovali nás, ponoukali, popouzeli (N. Msto).

Solnika, slánka.

Somlat, -mlu: Býk somTe (o mumlavém hlase, jejž vydává roz-

zlobený býk i lovk) Zlín.

Somta sa, sápati se: Neteba sa somta na lovka pro nic

a za nic (val).

Somtif n. somta, tžce oddychovati (Kojetsko).

S o plá, usmrkanec (slov. val.).

S opii dud a, kdo posmrkuje a neutírá si nosa (val.).

Sota. udeení, ictus. od slov. soti = udeiti ival.). Též st.

(Jag. Arch. 1888 str. 118.).
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Sotoni (int, slov. sotit? srovn. st. sotny). Usotoni] se, unavil

se (Roketnice).

Soud: Bel s ém na sódech = ml s ním proces (han.).

Soudit: Žádné mn nesódil = nepomlouval. Posoudili se =
pohádali se. Soudili se spolem — vadili se (záp. Mor.),

Soukat, tkáti.

S o umný králík, skotný (Vel. Meziíí).

Spaovitý kn, který se vzpírá táhnouti (Jicko).

Spadynka, nedozralé ovoce se stromu spadlé (záp. Mor.).

Spálenka, spálenina na jídle: Jak se vai pi plamenu, to

ostavaju na vrchu spalenky (na p. na bramborech erné,

opálené skvrny) las.

Spánek = sp<tr, nádor na trnech (záp. Mor.).

Spaní: Modlit se na spaní = veer (záp. Mor.).

Spára: Byla tam na mostku taková spára (díra), co moh do

ní nohu strit (Jicko).

S párat: Koky spáajú a zbúajú, kde je co zežrat (slov.).

Spárno: parno.

Spatrýhat, shltati, snísti: Co ten ogar spatrýhá! (val.).

Sperechtit, zkaziti (han.).

Sp rek, omydlek, zbylý kousíek mýdla.

Sp šek, spch: Bžel spškem = honem (slov.).

S p é z n ó t (han.) = spajznút (val), ukrásti, spezák, zlodj (záp. M.)

.

Spíchnout se, seškorpiti se: Spíchly sme se s ttkum (las.).

Spiknout se: Dyž se ohe spikne == vyjde (N. Msto).

Spiksa: Ved proti námi spiksu =^ brojil proti nám (Jicko). —
To je jedna spiksa — spiklá banda (Bzenec).

Spinka, pouto na krávu pi pasení (N. Msto).

S pisk o, místo, kde kdo práv spí, ležisko mimo postel: Zastal

sem ho eše na spisku (val. slov.).

S plata, splátka (Zlín).

Spodit, všude vlésti, spouzeti, též: spodit hích, mrzutost

v dom (Jevíko).

Spoleata, dvojata (han.).

SpoTitý chléb, erný (val.), = chorý (las.).

Spopelisa: Ký dách a tam vynes? A sa nespopeKš! =
nesletíš, nespadneš (Jicko).

Spoit: Tráva spoí = je jí hodn. „Spoí?" Tážou se tch, kteí

nco sklízejí. Musím si eše nco pispoit= trávy pitrhati (hn.),

25*
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Spouzet, hledati nco nedovolen, híinotn nco prohledávati:

Co tam spuziš? (han.).

Spožehovat, snísti: Všecko spožehuje (N. Msto),

Sprasnica, svin oprášená, prasátka chovající.

Spravedlivé víno = samo v sob, echt.

Spravedliv, vru, vskutku: Spravedliv sem s tj^ma koni

nemoh ani hnú (Jicko).

Spravit krávu = pokliditi. Spravuje voly, nemže do školy

(záp. M.). 2. Spravil si ptítku zelí = naložil (slov. val).

3. Spravoval sem poheb -— vyjednával na fae (slov.

val.) 4. Spravit se =^ vypoádat se: Tož co od toho? Ja,

necht toho, sak sa spravíme! (slov. val.).

Srážka, prohloublý járek napí silnice, kudy voda odtéká;

u nho „válek" n. „základ" (povýšenina, bízek): Odpo-

inul si na základ (han.).

S praž nik, speženec, spoleník: Ti spažnici tam mli v jeho

stodole obili (laš.).

Speha: Pojedu do msta speho, t. j. pojedeme dva s jedním

vozem, každý dá 'jednoho kon a každý si nco naloží (han.).

Spih, spor: Máme ze sósedem takové spih (han.).

Sp íkat se, zíkati se, vzpírati se, protiviti se: Nespíkaj se!

Nespíkám se, že ti to neudlám (Zlín).

Sproudný dít, opaené mezi nožkaraa (záp. M.).

Spdnlé seno, obilí, stuchlé (Zlín).

Spoust, píkopka napí cestou, Mulde (záp. M.).

Spouštka: Bože na nebi, tohle je spouštka = Boží dopu-

štní (Ždár).

Spražovat louku, s jara uhrabovati (Tel).

Sprysk, voda na cest nebo na poli rozlitá, v toku stupovit
zmrzlá (val.).

Spsobit: Spsobil si koníka, sjednal, koupil (záp. M.).

Spsobný, úhledný, pkný: kabát, klobouk (val.).

Spustek, splávek u struhy na mlýn (Vel. Meziíí).

Spušenec, rozpustilec (N. Msto).

Srazit: Srazil ho s toho, Jmd von etwas abrathen, abbringen.

Srážet tvaroh (záp. M. ; na vých. M. tužit).

Srážet se: Von se srážijó = stydí (Zábežsko).

S r á ž k a na silnici, píkopka napí, aby voda odtékala 'Boskovsko).

Srážka na tvaroh, lis (záp. M.).



— 389 —

Srditý, herzhatt (val.),

Seit se: Zálesk^" se o tom seil s rychtáem, byl v ei,
mluvil o tom (ŽcTár).

Srchatý, naježeným : Srst na kráv, na koni byla srchnatá (las.).

Sruí nohy: Ve dn v noci býl na srních nohách = k útku
pipraven (val.).

Srsten, srstková halouzka; srstiny = srstky (záp. M.).

Srub, sýpka, hra (Opavsko).

Srubek, sklípek na mléko (val.).

Sa = -koliv: Sfagdo, staco, sagde, sagdy, sajaký (N. Hro-

zenkov).

Stait: Tá bórka staila daleko, šla (Zábežsko).

Stahala, Klachel (las.).

Stáj, pda na seno (Jimramov).

Sta rula, stará, staenka (jméno kravské, las.)

Starobyty a novobytý, starobylý (Zábežsko).

Starý n. janek, pi vazb obilí na poli poslední pokládka;

které dívce zstane, dostane starého muže. Proto se po-

smívají: Nese Jánka, dostala staryho (Prostjov).

Stát za sebe: Ten si stoji za sebe = je zámožný (Jicko);

na Zlínsku: Ten je za sebe.

Stati va, pl, n., úzký, malý stav tkalcovský (výcli. M.).

Statková , pyšniti se, vypínati se : Nstatkuj se tak ! Nesmíme

se na to statkova = zakládati si. Statkova sob = auf

sich halten: No, dy tež sob pece trochu statkujt! (las.).

Stejnit se s nkým = stejným býti: Véšoví se s nama ne-

sténijó, nemají stejného s námi náeí (han.). Naša e se

sténi s tšeticko.

Steka, stružka vykopaná na louce n. na poli, aby voda od-

tékala (Ždár).

Stelnica, stelná kráva.

Stnovica, stesaná kladka na stavbu devné stny se ho-

dící (val.).

Ster, nco rozeteného: ster tabáku.

Stezka n. stežník (záp. M.) = chodník (vých. M.).

Stínat ruce, zalamovati (záp. M.).

St lanový hnj, z lesního listí (laš.).

Stlát se: Jož se stele taky k nám = chystá se (záp. M).

Stlúšá: Zaval jak noha stlušá = velmi siln (val.).
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Sto: Ten kluk stojí sto penz = mnoho (Vyškov),

Stojaka: 1. obilí rstlo na stojace = na stojato (slov., val).

2. kytka, již mají mládenci o svatb (las.).

Stoják, vysokj' les, který dlouho stojí (Brií.).

Stojan, devo (stojatá trouba) kterým odtéká voda z rybníka

(Kunštát).

Stojka, postava, lenoch (slov.).

Stojmem, stojmo, stojaky (las.).

Stonat, stonu = sténati.

Sto navy, churavý (Zábíežsko)-

Stonit se: hósata se stonijó, dostávají stonky, peí jim

vyrstá (han.)

Stoupat: Dyby jenom stopali po jeho slovech = kdyby ho

poslechli (Zábežsko.).

Strama se koho, báti se (las.).

Strana: Byli tam z druhej strany: helveti (mluvi-li katolík,

a naopak). Stranama = v okolních ddinách (Br.).

Stapec, malý chlapec (Jevíko).

St ásnit se: Bode se poád stásnit jak kohót (záp. M.).

Strný (han.) = šrný (slov.), tely, do neho smlý.

Stebova, spotebovati: To všecko stebuje se v dom (laš.).

Strejštitý, vrchovatý: míra, nádoba (Tel).

Stet: do stetu í komu — naproti (val.).

Stelák, zub tenovní (han.).

Stenko, násadka, krátké ozdobné biisko (záp. Morava).

Strhnout: Ponáhlaj sa, a to do veera strhneš = dodláš

(slov., val).

Stihnout: Dneskaj stihlo místy jak sa patí = sprchio

(Jicko).

Sti si ý, hubený: kráva (záp. Mor).

Stíštit se: eka se stíští = chytá led (záp. Morava) =
stíní se (val).

Stíž (ovci) = stíhání (slov, val).

Sti žit: Voda stííží = stíštit (Brii.).

Strk: To je jakýsi strk = na nic lovk (Perov).

Strmišena, strnisková jetelina (han.).

Strnadit, dávati nco na vysoké nepístupné místo: kde pak

ses vystrnadil? dybys tak spad! (Kunštát).

Struná žába = ropucha (záp. Mor.).
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Stroboul, strboaleek, starý zákrsek, sešlý stromek (záp. M.).

Strojena, ženská, která se ráda fintí (val.).

Strzub, žebík u jeslí neb u koryta, za který se dobytku píce

dává (las.).

Strop . (DaJcko).

Strojit trávu, trhati: Trávu strojíme do koše (Daice).

Strouhátko (o) na perník, strohadlo na zelí (Jevíko).

Stroumat se, ostýchati se: Nic se nestroinete! (han.).

Stroponit nco, int. slov. stropiti (záp. Mor.).

Stroze na = ostružina (Vyškov).

Strž, „jak se vil íká: stav" (slov.) t. na ece.

Stuha obilí = stoh (záp. Mor).

Stuka, sténati v nemoci (las.).

Stvora: hlete si stvoru! když nkdo malý a slabý hodn
láteí a se v ped dere (Jicko).

Stýskat se: Stýskalo se mi tam chodit, nechtlo; na vých.

Mor. stíhalo se mi.

Styk, vaz: zlomiti si styk (las.).

Sudík := surdík, komrka, nízká svtnika.

Such (soch), suchý strom (han.).

S u c h á , sucháu, suchoun, suchý, hubený lovk (slov,).

Suchomel, pezdívka hubenému Jicko)

Sul ivý, lovk zlé huby (Jimramov).

Sumta: Žere, tak sómce, kráva plnou hubou (Jevíko).

Sumtit, tžce oddychovati (Jevíko).

Suntit: Péro i pokažené na harmonice suntí - kapí iz. M.).

Sunu = sanu, san ihan.j.

Súpurlivý = súporný, urputný ^val.j.

Súra: Ale už mi súralo! ^laš.) — nahánlo.

Surovize 1. sychravý as, 2. syrové díví (val.l

Súš, voština.

Suška, sušica, 1. suchý strom, 2. žena, která nemá dtí (las.).

Sušina, suchá pda; op. mokina (las.).

Sušný, sušící: Na vesno vzduch už je sušnjší (slov.).

Suvka(ó) na peí, spodní cícha (Jevíko).

Sužovat: Už a s tým nesužuj = netrap, dej pokoj (val. slov.).

Svaina, hostina, kterou vystrojí „úvodnica" kmotrm po úvod:
Krumlé dlajú temu maiému svainu (Jicko).

Svaínat = svaiti (Ždár).
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Svadat, tlachati: hlópy svadání (záp. Mor.).

Svadbit se, svatbu slaviti, o rodiích ženichových n. nevsti-

ných: V úterý sa u Bazal svadbili (val.).

Svalit: Svalil jelena = zastelil.

Svátek: Dé se (si) svátek = dej mi pokoj (záp. Mor.).

Svatojánky, malé studánky, jejichž zídlo trvá od jara do

sv. Jana, potom vyschne (slov.).

Svá v o Ta, svévolný lovk (slov.).

Svcená voda: Nepomože ti odtud ani svcená voda =^ nic.

Svt: Mly s ním ony ti svty — velkou potíž (val).

Svtit sa s ním: Nebudu sa s tebú svtit = dopalovat,

cštára (Jicko).

Svtlo, pikopá u silnice (Boskovsko). — Dve jak svtlo

hezky (Zábeh).

Svtová . na svt býti, žíti, svta užívati: Je nemocna, ona

už nbud dluho svtova (las.).

Svtýlko, svatojanská muška (záp. Mor.).

Svin, paez, na nmž se díví štípe (Jevíko).

Svinstvo, coll. = svinský dobytek (záp. Mor.).

Sví se lni okno, ve svislích.

Sví zdola, bhula, toulavá ženská (han.).

Svobodnica, svobodná ženská (Ždár).

Svor = 1. vor (záp. Mor.); 2. svornost: Jsou do svoru (Br.).

Svj: Já sem svj = samostatný hospodá (las.).

Syna — ata, dít, syneek: Já sem temu synau hrub pál
(laš.).

Sypká, cícha iŽdár). Jinde je sýpek peí v pein; sypovina

^= látka na spodní cíchu.

Sýpnout: Ani nesyp = nedechl (Zábežsko).

Syro vit, býti syrovým, rozpustilým, páchati nezbedu: Ona

syrovila (laš.).

Syrovize, syrové díví : Donesla na hbet také syrovizn (las.).

Š.

Šabalka, vzení (han.).

Šábít, šukati (Tešf).

Šagá =: sak já; tak i: šagu = šakju, tágu = tak ju a p. (val.).

Šáchor, rohožka z rákosí na pokrývání voz (val.).

Šáchorka, láhev rákosím n. štípaným proutím opletená (val).
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Šachula, kdo na obou ramenou nosí, oboj etnik, Zwischentrager,

Klatschmaul (las.).

Šajtovn5% šikovný: Té se šajtovné k terno! (han.).

Šalouch: Dlá šalóche — je ^ysný. Dlá se z nho šalóche

= blázny, „šoufky". Te šalócho! = blázínku! (kdo se dal

obalamoutif) (záp. Mor.).

Šaraoít: 1. padlkovatí, šukati (záp. M.). 2. temn zníti: A co

to tam šamoí v té naší zahrádce? Gajduje tam gajdušek sedá

na kadlátce (Suš. 614.) 3. míhati se = šemoit se (slov. val.).

4. baviti se, hráti si : Dít se šamoí samo nadvoe (Jevíko)

.

Sam šik, podlouhlý, slamný košík = sotor (Jevíko).

Šapcovat, prohledávati kapsy (Teš).

Šarapoch, zadní píka na saních, na které se stává (Jevíko);

slov. šarapatky.

Šarmitaf, rozhánti se ním (= šermovati) laš.

Šásta nkoho s eum, jizliv popichovati (Jicko).

Šastif sa: Sem sa na tých volkech šastíl = ofikl, ošidil (Jicko).

Šáší: 1. palaší, rákosí (slov.). 2. roždí: Chodí na šáší do lesa,

nese šáší z lesa (Jevíko).

Šáší na, tráva ostice.

Šatnatá epa, uvnit dutá.

Šatit se koho, štítiti se, vyhýbati se komu: Kazdy se m
šatil, aby mi nemusel nic dat (laš.).

Šagel, klacek (Br.) == šakél (Kunštá.

Šavík, šadlík, šovík (Kunštát).

Šekula, štkavá ženská, hubaka (laš.).

Šep = jablo (záp. Mor.)

Še ptka, špetka (Br.), šepitka (Daice).

Š epka, špetka (Tišnov).

Šepohlavá husa, s ernou hlavou (Jersín).

Šepovat komu co, vyžvatlatí: Už mu to všecko vyšepovál

(Kunštát).

Šerbatý na Tebicku a dále na západ neznají, užívají za n
zubatý a p.

Šerchat, šerclmout, rasseln: Šerchál klíama. Peníze mo
šerchale. Šerchla kidlo (záp. Mor.). = hrkat (vých. M.).

Šerchula, žena, která všecko „vyšerchá", vyslepií (Kunštát).

Šerkotka, hraka dtská: dutá, devná koule na toprku,

v ní trochu hrachu nebo kaménky (záp. Mor.).
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Šetka, kl, „jehla". Má-li se stavti budova, kde není pevného

základu, vrážejí se šetky do zem a na n se teprv staví

základ (Loštice).

Šika, tapeek na val. vest.

Šihlit se (šihlt), štíiti se: Poád se terno šihli (han.),

Šimraf, syn. žuchlat, glimat: Cely dn šime = pojídá kra-

jíek za krajíkem (las.).

Šíplavina, štiplavá chu: Seno nevysušené dostane šípla-

vinu (laš.).

Šírka, ještrka (Perov).

Šiv, coll. šiví, šovík (vých. M.).

Šudlat, 1 špihlat, škared u. bez poteby ezati: Dti rády

šudlají (N. Msto). 2. (iter. šudlikat), klepati na kliku,

aby oteveli, když je zameno (han).

Suhlit se, smáti se; šuhlena (šóhlena), dve smíšek

(Prostjov).

Šuhrat, vysychati, trouchnivti: Posete tú otavu, šak už to

neporoste, bude to šuhrat leda. Vyšuhraný chléb =
okoralý, vyschlý (Zlín).

Sukat, skytati: „No pokej, šak ti bude drška šukat", když

nkdo jda do pole nebo pes pole, nechce s sebou vzíti

jídla (Jicko).

Sla, járek po dešti (Tebí).

Šulcova sa, uskrovovati se: E, nebudu já sa šulcova,

tak sa s tým štuTcuju (val.).

Sulingat, skákati o jedné noze (Br.).

Šouplý, štíhlý, hubený: T pšence bódo šoply = chudého

zrna (han.).

Sóánek, skrojek chleba (u Prostjova).

Surnej, bujný: Na štdrý den dává se kohoutovi esneku, aby

byl „šurnej".

Sebinké (šibanky, šibenice), ás trakae nad kolekem na

zad zahnutá (Prostjov).

Šefrán = šafrán.

Se moit, šimrati: V noci mne cosi šemoilo za koleno (slov.).

Šepelit, šeptati (laš.).

Se plat, -plu, šišlati.

Šeredit se s nkým, hádati, kieti, hašteiti se (Jevíko).

Seti i na, šetlinka, suchý, hubený lovk: Taková šetlinka (laš.).
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Sevcvka, ševcová (záp. M.).

Ši a fa, kdo šidí (slov.).

Šij a, vchod do sklepu. V šiji bývají hrnce s mlékem.

Šílený: k = divoký (N. Msto).

Šípat 1. g-piniti: Zasípala si sukniku. Ty si šípal, já sem

prala (val, laš.). Odtud : ušípané = prase (vlastn ušpinné

dobyte). 2. (šepati vískati, hledati vši (Zábi'ežsko\

Šíplit se, štífiti se, usmívati se. - Šíplenka, ženská, která

se šíplí (Kun -tát).

Šírat se, šeiti se: Než se šíralo, bele sme jož na cest (záp. M.).

Síeba (š-), šíka velkého rozmru (Jevíko). — Šíava, jm.

místní, srovn. dálava, veliká vzdálenost.

Siško, kdo má tuze naduté, „šiškaté" skrán, jako by za nimi

šišky (knedlíky) ml (Perov).

Šišvor, slepená v tvrdý chumá vlna (val.).

Šit: Cosi se na vás šije = chystá. Už se všelico proti nmu šilo.

Šizavý, šidlavý: nádoba, která vypadá, jako by více pojala?

než skuten pojme (Slavkov).

Škamrat, louditi, žebroniti (Jevíko) - slov. reptati, domlou-

vati nkomu: vyškamrál mu.

Šklebná, žena. která se ošklebuje.

Šknuit se, upejpati se: Tohle je nevsta! Ta ví, co chce a

nešknuí se (Ždár\

Skobla, ohnutý nž s dvma držadly na odírání opaeného
vepe ze šttin.

Škobrc! a už letl.

Škodovat, míti škodu: Škoduju 5 zl. (Zlín).

Škrab ák, kusý, useknutý, starý srp na trávu (han.).

Škrabat. Slováci „škrabu" jenom zemáky, jabka „krúžM"

(krúžlat), Hanáci „škrabajo" i jabka. Škrabek (han.)

kružélka (slov.), oškrabaná slupka s jablek.

Škrait, škvait (vých. M.).

škraka, rozškraené (rozpuštné) slaniny se škvarky (s oškvar-

kami, val.).

Š kr a I u p i n a, škraloup (Perov),

škrambal = škarbal, stará obuv (Jevíko).

Škrambala, kdo pi chzi nohy vláí,

škra, tvá, líce: Ten má erveny škran. Polobil ho na

škran (han.).
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Skranóet. plativ prositi, ošklebovati se: Co poád škraníš?

(vých. M.).

Škrát, snhový škraloup (val).

Škret: látka trhaná skrí.

Škrk, škrk oznauje zvuk, jejž psobí látka trhaná. Škk ven

= ten tam (slov. (val.).

Skekat, škéknút, kieti 1. o slepici skeící; 2. o lovku:
Škékl na nho. Neškékaj na ma (slov. val.).

Škrhelec, ornice smíšená s „kaméním" : Ve škrheli sa rodá

sypké kobzóle (Jickoi.

Škíp, kosinka, husí kídlo (val.).

Skrn, -ete, škrííátko, malé. nevysplé dobyte, zvlášt prase,

sele (záp. M.).

Škrnt: Do ji tam škrnlo = plakalo (laš.).

Š k r o b a , škrabati zemáky syrové ; oškrobiny == oškrabané slupky*

Škront, šklebiti se, natahovati moldánky, „škróúa" (Jevíko).

Škrontat: malý ve velkých botách škrontá (Brno).

Škrpa, obuví siln o zem títi. Odtud: škrpaný (tanec) =
valík: Zahrajte nam škrpaného (Jicko, laš.).

Škrpala, kdo nohy vlee, smýká (Jicko, laš.).

Škrtúsit, intens. škrtit (slov.).

Škrubka, organtin (Br.).

Skrunty, velké, roztrhané boty (Jevíko^.

Škrut, kra ledová (han.).

Škruta se, títi pi chzi obuví o zem z lenosti: Co pak te

se tak škrótáš? (han.).

Škuf, drobounké kstky ve vaeném mase (val.;. Nemám ani

škutiny sianin.

Škutatý list, chlupatý (sku, kudly) val.

Skvt: Sádlo skví, když se škvaí (Jevíko) = pšká.

Škvrkat se, scvrkati se (N. Msto).

Skvrn t, winseln, wimmern: To dcko poád skvrní; odtud:

skvrn.

Škvrzat: zmrzlý sníh škvrzá pod nohama (Jevíko).

Škymrat = škemrat, žebroniti (N. Msto).

Škyra, puklina, štrbina (záp. Mor.).

Šlahúu, dlouhý omlád z kmene vyrostlý (Jicko).

Šlak n. lak: 1. šlépj (záp. M.>. 2, Šlaky, okrajky sukenné:

šlakový bakory (Vel. Meziíí).
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Šlakovat koho, stopovati (záp. Mor.).

Šlápota =^ šlépj (ŽáD.
Šlažit, ušTažit biem, šlehnouti (slov. val.).

Šle ta, bidlice (laš.).

Šlechtit se, daiti se (o drbeži): L'etos se nám drbež málo

šlechtí (Zlín).

Šloha, dílovedoucí v „díln" (venkovské olejn), dokud bý-

valy (Prostjov).

Šlích ta u dobj^tka, kd3'ž druh druhu pi trkání chlupy sede
a kži prode (han.),

Šlinec, šlehanec od bie (N. Msto).

Šloek, nálevka z rohu, jíž se nadívají jelita (Jevíko).

Sloupnout, šlápnouti (Jimramo v).

Šlová putna, Hángebutte (laš.).

Š mat lat, pakati; vyšmatlaný bot.

Šmatrcha, n. šmatera, kdo stále klopýtá, do všeho vrazí

(záp. Morava).

Šmidka chleba, skyvka (slov.). Srovnati jest sloveso „ušmignút"
=^ ukrojiti.

Šmihel, -hTa, bi (laš.).

Šmikaná, hra na schovávanou (Brno).

Šmikó, šikmém (han.).

Smikuranda, špatná ženština (Jimramov).

Š mízný, svižný, ohebný: prut (Jicko).

Šmuk = aksamitka (v. t.).

Šmúr, špína na šatech (laš.).

Šmura, kdo „šmúrá", špatn píše, kreslí a p. (laš.).

Šmúraf, šmurygaf, špiniti (val.).

Šmytec, smyec (N. Msto).

Šrka: Ten z toho má také šrko, výdlek, proíit (Jevíko).

= pantle (Vovice, Jicko).

Šomtat se, loudav jíti; šomta, kdo se šomtá (Kunštát).

Šoplstat se: 1. brouzdati se (N. Msto). 2. Volné rukávy

košulí, tak sa jim šopTstaly kole ruk = voln se otíraly

(val.).

Šotca nkým, chopiti jej za prsa a k sob a od sebe jím

strkati (val.).

Šotát, hrabati se, ubírati se: Šotál dál na horní konec

ddiny (val.).
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Soukat fazole do dlka, šprtat (záp. Mor).

š o u 1 e k, prát z rukavice (han.).

Souplý (6) = šóplý, útlý, malý: noha, obratný: šóply

déve (Jevíko).

Špajda, šraatlati, šantati nohama (las.).

típajdavec, šmatlanec (las.); špajduTa (o ženské).

Spára, skulina, prostor mezi dvma staveními, zcela tsné

k sob nepiléhajícími (val.).

Š paák, drát na cídní dýmky.

Spatit, hyzditi: Ten obrázek kostel špatí.

Špejlek , špelek han., spilek slov., val.

Speár, nejvtší hebík do desek.

Špenk, švih vyrostlý z koene, zvlášt švestkového (Zlín).

Špeta 1 spojené konce prst, 2. co se mezi spojené konce

prst vejde: Zašlo mi za pahnozty, nemožu ani špety

udlat. Pidajte eše ze špetku ! (slov. val.)

Spicák, silná motyka na štrk a lámání kamene (N. Msto),

jinde zvaná kylhof n. krompá.
Špiky, sirky Zábežsko).

Š piho let chléb, nerovn krájeti (Br., jinde: špihlat).

Špichél 1. trn špidlatý (Zábežsko). 2. hl s píkami, na níž

se udí maso v komín (Jevíko).

Špinit, pomlouvati.

Špiran, dubiíika (han.).

Špižek, devná nádoba na sýr, dole širší než pi vrchu =
faska (Jevíko).

Špižírn, skíií na potraviny (Jevíko).

Špechta, pleskati, plkotati; šplechtat se = chlemtat se,

smáti se pi mluvení (Jevíko).

Špfhanec: Pluh neuorál nic hliny, ostál šplhanec (Zlín).

Šplochtat se ve vod, blát, šplíchati, broditi se (Jevíko).

Š praka, hraka (han.).

Špat sebú: házeti sebou: Rak sebú tak ve vod špál
(Zlín).

Šprtat jabka, škrabati nožem, jako dlávají bezzubí (han.).

Šprtala n. šprtavec, kdo šprtá nohama, šmatlavec (las.).

Š p r u c h e 1 = šprušel, píka žebrová (Jicko).

Špluchtanina (o) = šplcóhta. polévka ledajaká (Jevíko).

Šprýiíaf. = špat: Ryba šprýala, mrskala sebou (val).
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Špunit se: 1. venku se špuní, je mlhavo, poprchává. 2. Špuní

se =- natahuje kédy (raoldánky), pláe (záp. Mor.)-

Špunk, ob. pl. špuky (han.) = šubry (slov,), šišvorce od

bláta sespod ženských šat.

Š punk a, ušpuka sukni.

šreja: DržéJ v ruce kame trochu šrejú = šikmém. Ve svi-

slách je k vrchu šreja (Zlín).

Šršák = srše (Drahany).

Šrtka, dlouhý kus masa uzeného po délce rozplený, tak že

oba díly jen na tenším konci souvisí, aby se mohla šrtka

povsiti (slov., val.).

Štáb árat, štabarcovat, psobiti hmot, zvlášt pehazováním

hmotících vcí, na p. na komoe. Co tam poád štabárá?

Zlín.)

Sta bare. hmot (Zlín .

Štakel, klacek (Jimramov).

Stébel (nm. stabel) = šprušel (nm. sprosse) na žebi (laš.).

Štník = štynko, má 10 pásem, pásmo 40 nití, 30 pásem je

pedynko, 60 štník je štuka (Jevíko .

Štipek: Nemáme štipka chleba (Jevíko).

Stok, dlouhý, úzký stl na kozlíku ve vesnických hospodách.

Štragat sa n. štrachat sa, s njakým bemenem po neschdné

cest namáhav jíti (slov. val.).

Štramla sa, namáhav se vléci (o churavém a p.) val.

Štrnkat, ždárat, štourati: Štrnkali do toho (záp. Mor.).

Stul a, podkop na roli, aby voda odtékala (záp. Mor.).

Štulísat, dopadati na nohu, kulhati, klátiv choditi (Kunštát).

Štvrf (han.) = pídi.

Šu dolit, vrzolit: Tak to enom šudoTílo, jak dyž muzikant žmolí

šmigec kolofóuyjú (Zlín).

Šúcha, títi: ošúchaný kabát = obnošený (laš.).

Šuchtaka = šukaka, loudavá n. nepatrná práce po dom,
úklid a p. (val).

Šukat, fazole do dlka postrkovati = šprtat (Jevíko).

Šulaka, pokladnika s dírkou na vybírání píspvk penž

-

ných (Br.).

Šulistka, zakrnlý plod (záp. Mor.).

Šumelilo se = chumelilo (Zábeh).

Š um p li ca (šómplca), metelice (han.).
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Šumtaná práce = šoukavá, loudavá (Jevíko).

Šupat, hodné jísti: Našupái sa (val.). Šupaa, žrádlo praseti

ze šupek pohanených a zemák.
Šupina z oeclia, z vejce = skoepina (Zábežsko).

Šup kat, šoupav choditi. V tch papuách se & šupká (Zlín).

Šuplstat se po zemi, soustav se posouvati (Kunštát)

Š u r p, lupínky kže ve vlasích ; na o voci ruda, šurpivéjabko, šurpá.

Šury: Chodil šury múry = sem tam (Jicko).

Šurý, šilhavý (las.).

Šustinky z oech = skoepiny (od Šumberka).

Šustka, živé, lehké dve (han).

Šustky, pl. f., kroupy ledové (záp. Mor.).

Šus a, nepoádná ženská (záp. Mor.).

Šus a, šuškati, šeptati (las.).

Šušák, kdo loudav práci koná (val).

Šušni sa s ním, piplati se (val.).

Šutky, dudy; napitý jak šutky (val.).

Sútoica, vánice tvrdým snhem drobným (val.).

Šúvarina, plevel ve V3'mláceném obilí; neisté obilí je sama
šúvarina (Bezová uh.)

8 vaka, švadlena (las.).

Švajdat: Než on se pišvajdá! rozšvajdaný, švajdav chodit:

šmatlav, kolébav (Jevíko) - slov. val. glajdat se.

Sváiat: Tak se to šválá v hub jak šiška = dlá švaiky

(žvance) laš.

Svaiek, svalená ástka nerozdlané mouky v omáce n. ve

chleb (val).

Š v alka = švadlena (laš.).

Švancara, palice (od Velehradu).

Švand racka nmecká, nesrozumitelný jazyk cizí.

Š vandr it, švandrkovat, mluviti cizím jazykem neznámým
nebo vbec rychle, nesrozumitelné.

Švejhat, šmatlat: sešvejhané boty (N. Msto).
Šverc, pašer.

Švih, ocas hovzího dobytka (Jevíko).

Švih o lit, šveholiti, štbetati, hovoiti (záp. Mor.).

Švihovec, bezový prut na dti.

Š v i h ý c n ú , int. slov. švihnut, uhoditi : Švihýct mchem o zem (val.).

Švrné -te, malé dít (Holešov), jinde skvrn.
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T.

Tahák, tahadlo u pumpj^ (Jevíko).

Tahnú: Už n táhne na padesátý (slov. val.); olej, burák
= lisovati;

Tahoun, smyka u boty, za kterou se bota na nohu natahuje

(Jevíko) = nataha (Zlín).

Taják = tak jak (val.).

Tajový as, Tauwetter (las.).

Tak, bez toho: Sak po nm tak nic néni (val.).

Tak vit sa, obliskovat se: Zpoza hory sMnko už sa akví ve

mhle. Mach sa enem trochu akvíl mezi stromy == znail

v nejasných obrysech (val.).

Ta lig a, dvoukolový vozík (val.).

Tampaf se, tápati, šmatlati se po mokrém, na p. po mokré
roli: Ten ampala, kde se tam zas ampá (slov.).

aata se, -cu se, potáceti se (las.).

Ta utery, pl. f., Spielmarken (Teš),

Ta ran, beran na zarážení kolu (las.).

Taras: 1. chvojí: Šle na taras do lesa (Zábežsko); 2. Zed ve

studni, podezdívka zahrady, pole na stráni (Jevíko).

Tarazgat = taráat, pokikovati (val.).

Tara: Natahuje taru = má hubu na peká, pláe (Zlín).

Tarit se: Pro se taríš? = durdíš? (Zlín).

T ar tas, hluk (záp. Mor.).

Taúchy, pl. m., klechtanice, nedobe pipravované jídlo : Také
auchy ja nerad (las.).

Ta žitý kame, podlouhlý.

Tejcit, dychtiti, toužiti: Tejcí do domova (N. Msto).

Tejdenek = týden: Ped tejdenkem, v tejdenku (Jemnice).

Teka (týká, tyká), ty chmelová (han.).

Tlatník: Kráva má cosi v tlatníku, Gebármutter (las.).

Tlesnos, euf. ženská hanba, jako „pirození" mužské (las.).

Tlúch, telátko (pezdívkou), hlupáek (las.).

Temno mluvit, šeptem.

Ténka (týnka), tyka (záp. Mor.).

Tenko, málo: Po tenku jich tam bylo. Máme penz po tenku.

Tenký hlas, vysoký (op. tlustý).

Teplo: Rybník se loví na ti tepla = každý tetí rok (Tel).

Teplý, bohatý: To je teplý strýc, má nekerý tisíc.

26
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Tr, rybí semeno (ryby se tou).

Tazg, drobné, ostré kamenci (val.).

Terazky = teraz, nyní (las.).

Terš, f. —e, tíže (záp. Mor.).

Tžko: Varatj (vari), bo mam tžko (t. j. nésti, vésti), tžko
nesu, vezu (las.).

Tichopad, tichošlápek (las.).

Tichý: Byi sem s tichu dušú = ani sem nedutal (Zlín).

Tía = tín, stín: Chodi jak tia (las.).

Tínif: Jak je ke štvrtéj hodin, tož tam už tíní, je stín,

slunce nesvítí (slov., val.).

Tížit se: Bože, netíží sa mu eše na staré kolena = práce

mu není obtížná (Jicko).

Tkáni ce, krajky (Slezsko).

Tlapor, roztlápaný. široký kravinec n. krombožinec (las.).

Tlaskomina, laskominy (Tel).

Tli pat: Vápno tKpe, t. j. když se hasí dlá: tlap, tlap, tlap!

(las.).

Toeni ca: 1. toení, 2. Ringelspiel = toák (val.).

Toenice u dveí, panty, na nichž se otáejí dvée (Cidru-

žice).

ohnat se (záp. Mor.) = thnit sa, (slov. val.) tlaiti se.

Toli = tolik (han.)

Topit máslo, vyvarovati, rozpouštti (vých. Mor.).

T opor o, držadlo u lžíce (Jemnice), u Želetavy: poiše.

Toto: Lidé by se chystali set, a toto nechce pršet. Dyž toto

poád prší! (Zlín).

Totry, troud, práchno: Devo suché jak tStry (Jevíko).

pa, cpáti: pal po plnej hub (las.).

Tragat nkoho nkam, strkati (han. .

Trak: V traku njakým musela bét = v nebezpeenstvjó (Zá-

bežsko).

Tas na, tepení, charpie (las).

Tást se: Ta povst se poád tásla mezi lidem = kolovala,

udržovala se (Zlín).

Tratit: Nádoba tratí = tee, je puklá (Kunštát).

Trávit: Tam se dobe tráví = jí (Žár).

Travlena, trávnice, travaka, Grasmagd (han.).

Trdlo, lovk hloupý „jak trdlo" (slov.).
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Treperenda, povídavá žena (záp. Mor.).

Trha, kdo žene voly na trh (Daice).

Trho visko, tržišt (Zlín).

Try (trý): Ani stéblo na try nepeloží (Tel).

Tišiny, zbytky od krmení koní na cest (val).

Tíska, draka (záp. Mor.).

Tíslo n. stíslo, ozdbka ze žlutých drátek na pentlíku

nevstin (han.).

Tíš, led s vodou (záp. Mor.).

Trkaka = kráva (potupn). Má ve chlív než jedno trkakó
(Prostjovy

Trkat: Trkalo ho dobré bydlo.

Trki^^ podnapilý [yalX

Trmat se, trmáceti se: Nebylo teba toho dalekého trmání

(val.).

Tnec, mladý trnový (švestkový) stromek (slov., val),

Trnovec, trnový prut.

Troch n. trok, drak (Zábežsko).

Trolit se, drobiti, rozpadávati se (las.).

Trombasa: Te trombaso = troubo (Br.).

Tropo nit, tropiti: Otec to netroponil, t. nekouil (Daice).

Troud nik (o) 1. trubec velí, 2. škatulka na sirky (za stará

na troud) Jevíko.

Trpce: Já su doma trpce = mn je trpko (N. Msto).

Trpt: Já jeoom vo to trpím, aby . . . = usiluju (Kunštát).

Trtat, trckat, trckem bžet, trippeln (val.).

Trto, blázínek, steštnec (Jicko).

Trtožit sa s kým, tahati, trhati (val.).

Trubkovat pole, drenážovati (Zlín).

Truc s gen. : On je truc toho a toho = práv takový jako

ten a ten (slov., val.).

Trudit: Poád mu trudí je nevrlý, nespokojen. Což ti trudí?

(han.)

Trudka, trudovatá žába, ropucha (N. Msto).

Truchlenka, osoba upejpavá, nemluvná (Slavkov).

Trut, trubec velí (vých. Mor., Slezsko).

Trvácnos = trvajícnosf (od Bzence).

Tži, smlouvati: kupila netžený hrnec (val.).

2ti*
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Tržka ovce, rozdlovati. Když pase jeden ovák nkolika

liospodáím ovce, pižene ovce ped statek, z kterého

nkteré jsou, volá: trž, trž, trž, trž! Ovce z toho statku

samy od stáda se oddlí a dom pospíchají (val).

Tudlikat: Tudliká na tudlikaku, píská, hraje (posmšn)
Zlín.

Tuchnú: Ve sklep tucline = cítit stuchlinu (slov., val).

Tulai sa int. slov. túla sa (val).

Tu laj, násadka k dlátu (Lukovany).

Tu Taj a, Tolpel (las.).

Tulatý: kyj, kl, sochor, co je zakoneno do tupá jako

tulec (las.).

Tunka, lnné semeno (Tebíi.

upek, kousek, drobet: Nemám fupka pole; fupinek, drobinek

(Jevíko).

Tur inka, vonika (kytka) z maího listu, ibru a šalfije.

(Brod).

Tur nit se, dychtiti: Býl všecek sturnný, dychti v, co by už

tam byl (Zlín).

uýk = uhýk, sejek (val.).

Tuze han. a záp. Mor. = velice (vých. Mor.).

Tvrdina: Ja nejsem taká tvrdina, tak tvrd}^, necitný lovk
(las.).

Tvrdý: Dnes je tam tvrdý mráz. Byla už tvrdá tma, dyž sem
šél s pole. Býi tam do tvrdý tmy. — Tvrdá da = pímá
(Teš). Je tvrdý na uení. Tvrdé obilí — žito a pšenice.

Tvrzení, kšandy u trakae (han.).

Tyka záp Mor. = žrd u. žerd (vých. Mor.).

Tylec na sekye, motyce atd , ást pi topoe opaná k ostí,

jíž se zatlouká.

Typle, trámy na strop (Jevíko).

Tyi, bžeti: Ale musiš hodn tyi. Nono, to ja tam pi-

tyim = dobhnu (laš.).

U.

Ubezdušit (hobezdošet), zabiti (záp M.).

Ubezoumit (ubezhomit), ukonejšiti, uchlácholiti (Kunštát —
Jevíko).
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Ubohý: chvála, pýcha, t. j. toho, kdo se nemá ím chlubiti,

pyšniti (Jicko)

Uboži: Lecikdo krejcar si uboži = vyprosí, vyptá (las.).

Ubytá: Je to na ubytu = ješt to „ujde" (geht an!). Bylo

s ním eše na ubytu — „k vydržení" (auszuhalten) val.

Úcta : Hospodá nalil a podával úctu = zavdával. Úcta po

funuse = poastování (Ždár).

Ucupánek (hocopánek), malé dít, které se uí chodit a

mnoho se unaví = ucupá (záp M.).

Uáchaný, ubrodéný, ucouraný (las.).

Uík, ujec, vepový žaludek (han).

Úinlivý lovk, úslužný (Kunštát).

Ukat nkoho, ekati, až odejde: Ukal je = jak odešli, vlezl

do stavení a kradl.

Uni ca, Lehrmádel (Perov).

Udatný (ódatn), hrdý (Zábeh)

Ú délek (hódlek) 1. habitus, vzrst: Ten má pkné hódélek.

2. uarováno: Máme hódlek = kráv udláno (záp. M.).

3. lajdák (Zábežsko).

Údoj, vydojení, mléko na jedno podojení vydojené: ranní, ve-

erní údoj. Kráva dá taR s mas na údoj = na jedno

podojení (val).

Ude sa na nkoho, osopiti se val).

Ugrabaný, grabatý — nešikovný, neobratný (las.).

Uhampésat se, utahati, unaviti se (Kunštát).

Uhanbit se: Já sem sa uhabila ternu = zato zastydla

(Pomoraví slov.).

Uhel, socha, sloup v parkan (Jevíko).

Uhlazkaný, uhlazený (las.).

UhTisko, místo, kde hoel ohe, na p. na poli (Zlín).

Uhnout nco, ukliditi: Uhnuli devo (Zábežsko).

Uhodi se: „Bud pršet?" „Kdo vi, jak se eše uhodi," t. j.

bude-li, i nebude, jaká bude „pohoda".

Ú h o r o v a t, úhoit pole, nechati úhorem.

Úhrabeník (hohrabenik), hohrabene koš (Jevíko).

Uhasnút se, uleknouti se.

Uhrazi sa, uleknouti se (val.).

U h r d 1 i se, uškrtiti : Pták stril hlavu do putliny a uhrdfíl

se (laš.).
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Uhýlit se (ólitílet), ztratiti se, na zmar pijíti: Ohelél se na

vojn. Kaena se nám óhéléla (han.).

Ucházet: Cesty mu ucházelo = ubývalo (N. Msto).

Úchmatek — uch^^tka: Dlám to enom tak na úchraatek,

t. j. tehdy, když zbude chvilka od jiné práce (val.).

UchmúTit sa, uchmulova sa, usmáti se potuteln: Svagera

sa enem uchmuTovál (val ).

UchmúTený as, zachmoulený, pošmourný (las.).

Uja (huja), veliký ujec = vepový žaludek (Nov. Msto).

Ujat: Kdo jednou grunt ujme, a si pak splácí a druhé po-

dlí (Ždár.).

Ujatý: Role sú všecky ujaté = zaplhnné, pýem, neplechou

zarostlé (Jicko).

Ukazovat se: Žito se pkn ukazovalo = na žito byla pkná
ukážka, nadje dobré žn (Zlín).

Úklid ný: dívka okldná, která dobe a ráda uklízí (Zábežsko).

Úkol. Hrníi na výroním trhu neprodané zboží rozdlí „na

úkoly", na díly. V každém úkole je zboží rzného druhu

a rozdílné velikosti, a úkoly se prodávají po stejné cen. —
Dvice, které do plnoci u muziky sedí. zstanou „na

úkoly" po plnoci, až se vzácnjší tanenice vytaní

(slov. val.).

Uk o sinový, kosinovatý, na kosinu sestihnutý: Ma fortuch

ukosinovy =^ cviklový (laš.\

Ukralec, veliký klacek (N. Msto).

Ukrit se: Ukrili se ledakde za chrást, skryli. Neteba se ti

ukrovat =^ „táhnouti zpt" (!) Zlín.

Uku pnout kus cukru, hrnca = ukousnouti, uraziti.

Ulakomit se: Ulakomil sem se na to = upel jsem se na

to, že to musím míti a koupil to, teba to za ty peníze

ani nestálo. Ulakomila se na pentliky = dala se zaslepiti

a ukradla je (val.).

Ulehnout: Už to ulehlo, utichlo.

Úleja, úlicha, silný liják: Úleja jakási pišla, o tož chalupy

sbíralo a dol jich neslo (val).

Úlek (holek), uleknutí (záp. M.).

Ulíhnout se: Tele se ulíhlo, house se vy lihlo.

Ulizo vat: Eozína dycky o to ulizovala, zasazovala se o to (val.).

Úloha: To byly oulohy od Boha = uložení (N. Msto).
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Uiomný, nemajetný, ubohý: Un nni tak ulomny, že by vam
nmoh da daš).

Uminek, pedsevzetí, úmysl

Umínný, svéhlavý.

Um lad, tráva pýovitá nebo z obilí vytroušeného vyrostlé osení

na zvrženin (Jicko).

Umrle: Na to sem umrle zapomnl = jako na smr, naisto

(Jevíko).

Umžiganc, kdo mžiká, mžourá oima (las.).

Unáhli na, unáhlení, unáhlenos: Povdla sem to z unahíiny

(las.).

Unes: Ta husa je s ounes, je jí co nésti, tžká (N. Msto).

Úp ad (hópad): 1. náledí, kluzko, že by upadl (záp. M.). 2. špatné

poasí (Br.).

Upadvka = padavka, ovoce nezralé spadlé (han.).

Upoja s i = uvzat si, pedsevzíti: UpojaTí si, že zítra pjdu

^
(laš.).

Upoly (strslov. apoly), v boky, za boky: Chytil ho úpoly a

prašíl ním o zem (slov. val.).

Upracovat se: Dyž se lovk upracuje, musí si odpoinouti.

Upít si, umíniti si: Upel si, že pjde do svta (vých. Mor.).

Urana, uranní, poranní, poškození : To nbud bez urany (laš.).

Ueknú se s nkým, umluviti se (laš.).

Ú ezník, tlustší vlna na vyšívání límce u obojku (St. Hrozenkov).

Urúbanina, Hauwunde (laš.).

Urvalý, hrubý, kdo se rád rve: Ostalo tam trochu tch biják

a urvaM (val).

Uskoit: Moc mu uskoilo, ubylo oekávaného výtžku, zisku.

U smýkaný, aufbrausend, kdo se hned na jiného usmýkne, hned

se obrazí (slov.).

Usotonit, do smrti utrápiti, utýrati (Jevíko).

Us pávka, ukolébavka, ím koho uspávají, na p. dít písnikou

:

To byla pro mn uspávka (Perov).

Uspí raný, kdo se rád spírá, pe (val).

Uspíšit se, penáhlít se: Uspíšil se (N. Msto).

Ustri: Ustril to na nho = svedl (laš.).

U strkat na nco, ukazovati, vytýkati nco: Družba ženich

ustkál na to, že nevsta nemá zub (val).

Ustrnožit, ukládati nco (na p. díví) na lehko (laš.).
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Ustukaný, kdo rád stuká, stone, naíká: Stukala ustukaný.

Ona je taká ustukaná — ufukaná (las.).

Ústupek, ímsa, granec u kamen: Kamna s dvojatým ústupkem

(val.).

Ušeknout haluz (záp. Mor.). = ušignút (výcli. Mor.).

Ušpajdaný, vyšraatlaný (laš.).

Uš pilin út, uklouznouti: Nohy se mu ušplhl}^, a špluch tam,

hned býl po krk ve vod (Zlín).

Ušuraný (hóšórane) chléb, obeschlý, okoralý (Jevíko).

Ušvaži, ušvácnú, ukrojiti veliký kus: Ale sis ušvažíl skybu

^
(val.).

Utah (hótah): To je s ém hótah, je ho co utáhnouti (záp. M.).

Uápit sa na nco, vzhlédnouti se emu: „To si vzal plezmero

robu". „Ja on sa na ty peníze uápíl" (val.).

Utek = utka, útk: A tož my do utku (sme sedali) laš.

Utú sa (uthnú, utíhnouti se), uchýliti se, nalézti útulek;

Mám sa aspo de utnú. Nemel sa de utnú (val.).

Útrat no, s útratou; neútratno, bez útraty : „Veselo a neutratno",

když se zadarmo lze veseliti (laš.).

Utidupa, dotrný patolízal (laš.).

Utúlaný, kdo se rád toulá (val.).

Utupnú, kousek neho uraziti (Jicko).

Úturlivý, nesmlý, tichý (val.).

Uvalí to: Nmá te roboty uvalito, navalené, mnoho (laš.).

Úvar, úvarek, mokina na poli, produch (záp. Mor.).

Uvrý šindel, prohnutý, skivený (Kunštát).

Uvíka, co se dává na uvíjení nití do klubka, na p, kousek

papíru (Tebíe
Úvitek (hóvitek) neho, otýpeka a p. (záp. Mor.).

Uvožgený: Dti mají uvožgenú hubu, když si slzy rozmažou

po špinavé tvái (val.).

Úvrat n. úvraa, pl. f. == souvrat.

Ú vršek (ovršek), kopeek, vršek (Loštice).

Uzenka — uzené maso (záp. Mor.).

U z í b n ú t, zmrznouti : Zemáky uzíbly. Uzíblo mi ucho (slov. val.).

Uzváaný, uhátý, rozpaený: Dobhl dóm všecek uzváaný
(slov.i.

Uzvorýaný, ubeený, uplakaný (val.).

Užímat se, unaviti se: Tó prácó se poádn úžíme (záp. M.).
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V.

Vadit na nkoho, nkoho kárati, nkomu láti: Všeci na u
vadijo. Já na nho vadívám (Zábežsko).

Váha: dlá, jde svó váho = pohodln (záp. Mor.).

Vak se (pl. m.), klouby (val.).

Vál n. válek plátna — štka (las.).

Vál a vaTaka, správa na válení prádla na stole. Na vál (válec)

se prádlo namotá a valakou (deskou s rukovtí) se pe-

tahuje (Zlín).

Vaiašica, sekyrka, obušek (uh.l

Valgá, zavalitý, stloustlý, neohrabaný: pes, jehn i lovk (val.).

V a li buk, silák.

Valigura, tlustý, neohrabaný lovk (val.).

VaTi: Kon valá zuby = pozbývají zub (Jicko). Val se =
hybaj.

Vampala, sochor, kterým se navaluje kládí, ulpas (Jevíko).

Vandrák, vandrovní (N. Msto).

Va = vaivo (Jevíko).

Varat (vari): l. Varaj mi s cesty (vyhni). Varajt pre. Vyvaral

furmanovi. 2. Varajt ten stolek = odstavte, oddlejte (las.).

Vargatý (syn. sporý, sobný), silný tlem, zavalitý (Jicko).

Var ho vat, hlídati: Domácího ziodja nuvarhuješ (las.).

Vaí buchta (las.) = vabuchta.

V ar mula, nimra, hlupák (las).

Vastrž: 1. prtok (han.); 2. = výcuch (v. t.).

Vatrál, ovácká hl (val).

Vatr pantliek, svazek (N. Msto).

Vazák, úvazek, má k na krku a pivazuje se zan (Jevíko).

Vázanek = vázané (las.).

Vázanka, šrka (val.).

Vážka, vázání obilí: Dali sme se do vážky (slov.).

Važinka zr babulka, husa (záp. Mor.).

Vážnice, studn s váhou (záp. Mor.).

V bacat, vházeti: Všecko vbácala na lžko (vých. Mor.).

Vely robu 1. piky (= na teplo, najlepši); 2. pozdel (= na stu-

deno); 3. z okošiny (šikmo) laš.

V í n = štn (záp. Mor.).

Vdný býti nkomu, posloužiti komu ním, ochotným býti:

Nechce by vdným druhém (val).
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Vd on, lovk, který se píliš vdí, úlisník, podlézavec (val).

Vdlachmat se, vtlaiti se: Vdlachmál sa za stl (vých. M.).

Vemat n. liemat se do neho: tlaiti, cpáti se (záp. Mor.).

Vdt, znáti: Nevdl své nohy (byl opilý) Jevíko.
Vdmo: Už mli o tom vdmo = vdomost (val).

Vdro vod = okov (Loštice).

Vk: Stromy nechcou vk vydržet = 30 let (Daicko). Vk jí

(stodole) život skrátil = „zub asu". Vk svého života to

neudlám =^ jak živ.

Velebný otec = fará, velebný pán = kaplan (Zábežsko).
Vel niky, veliké oi: Ten vevaloje velníke (Brno).

Vemnat: Kráva vemná, dostává vemeno (Jevíko).

Vní: Na vní = ven, na venó = venku (Zábežsko).

Ven ní = venkovský, pespolní: venni lédi (han.).

Vte = vrn: Je to vte divné na tom svt (slov. val).

Vrn: Enom co vrn odešel == práv, sotva (val).

Vérovat (výr?), breet (záp. Mor.) = chodit po vrách, lelko-

vati. Nevéruj a dle! (Jevíko) — nelelkuj.

Vrovat se, dušovati se: Zavruj se! (záp. Mor.).

Ves . (Jemnicko, Daicko, Telecko) — mor. ddina.
Veselnický, svatební: Sedí za veselnickým stolem (laš.).

Vesno, jaro: na vesno, do vesna, od vesna (vých. Mor.).

Vést: Co t vede! = co se ti nezdá! Ale kde, panímámo, co

vás vede, tak nemyslím (Ždár).

V e t e k : na vetku, v poslední tvrt msíce '(laš.).

Vetit se: Už se tak všelijak vetíme, „sich fretten". Tak tak

že se vyvetíme = vystaíme (N. Msto

.

Vtica, Wirbelwind: Dyž padne dol hubou, vtica pestane

(N, Msto).

Vtit se, plašiti se: Dobytek se vtí (záp. Mor.).

Vetula (rom.), neoprená koza: Ostala mi vetuM (val).

Ve valit: Všecko mu vevalila: matka nejmladšímu všecko dala

na úkor ostatních (Zlín).

Veznaskrz promoknul, durch und durch (laš.).

Vchod: Pišel nam vchod naprotivo (laš.).

Vidt: A vidíte šla tam! A vidíte nepišel!

V i d I y hnojn, v i d 1 i c e pl železné na dlouhém toprku devném o

dvou zubech
;
jeden zub se zastrí do ucha hrnce, druhý se zape

o hrnec a tak se hrnec vsází do kamen. Vidliky na jídlo.
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Vích n. víclia, hájika, výstraha od škody na poli.

Viký n. vejkli = vích (záp. Mor.).

Víno, hrozen vinný (Ždár.).

Vinohrad, réva vinná (N. Msto),

Vinovatý = vinen (val.).

Vinutí, tkanivo: plátno, kanafas: Má plné truhl}' vinutí (Ždár).

Vír n. zvír, víra, vyvírající voda, zídlo (záp. Mor,).

Víra: Dal mu to na viru := na úvr. Mate tam eše viru? (laš.).

Virga, glotzen: Co tam virgáš? (han.).

Víro, zhla, prohlube v potoku (záp. Mor.).

Virvál, virvas, kik, šramot (Jevíko).

Visaky (pl. fem): Nastražil smyku na visaky = visící na

ohnutém stromku (Zlín).

Visák, pantle visící z lelíka dvat valašskj^ch.

Vité kvítí, dlané, krámské (han).

Vi t r a, houžev, silný bezový prut napaený a skroucený (záp M.).

Vitit, blouzniti, zbsilým býti (han.)

Vitrovica, pružina: Vemu-li na t vitrovicu! (záp. Mor.).

Vízgat = hvízdati (Brno).

Vkroit: Vkroil mu do ei
Vláný: lovk = váhavý, chléb = vazký (N. Msto).

Vláda: Už nemá vládu škodit (Zábežsko).

V lak a: De svó vlakó, voln, mírným krokem (han.).

Vlasatá, holohlavá, bez šátku (Ždár).

Viášení, žín (Brn.)

Vlit se, divoiti se, vztekati se (han.).

Vláci n. vlí prasata, lstopádovy a proséncovy, nevdržijo

dloho, so moc háklvy (Prostjov).

Vlura, kožich vlí kozí podšitý (han.).

Vlezný, dotrný (han.).

Vlk: 1. stolice ezací (záp. Mor.). 2. Krebsschaden an Obst-

báumen: Tu jablo vlk žere (laš.)

Vlomiti se, einbrechen: Prajzi sa vlomili do Moravy (slov.).

V Rusku r. 1812 byla veliká zima a tam odtu se vlomila

k nám. Mráz se mu vlomil do huslí, že popukaly.

Vutr = vnitrák, brávek, býek, který má v nitru pirostlé

maso, tajnou vadu (laš.).

Vob eznice, stolice ezací; na ní „kobyla" a v kobyle hlava

(Zábežsko).
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Vo burky = borvky. Vrbiivky jim podobné rostou na

mezích a mají po jednom zrnecku (záp. Mor.).

Voda, euí. mo.
Vodrhat peí = dráti (záp. Mor).

Voharek . Tebí a dále západ = mor. hlave.

V o ha v a, šprýma (záp. Mor.).

V o ha vit, dlati šprým, hlouposti (záp. Mor.).

Voheralý pi práci, šukavý (záp. Mor.\

Vochalebovat se, dlati se hodným (N. Msto),

Vochométat se, obcházeti, otáeti se kolo neho (Jevíko).

Vochomrky = muchomrky (Daicko).

Voklinda, opilec (záp. Mor.).

Vol: A je vol lebo nevol' = volky nevolky (slov.).

Vol dá vat, ohledávati slepicím (záp. Mor.).

Vol o trk, hlupák (záp. Mor.).

Vol oušek, voleek (Daicko).

Vomálit: Ten nevomalí = nevezme za vdk málem (z. M,).

Vomrlet, lenošiti (Kunštát).

Vonika: 1. kytka z kvítí vonného, 2. z kvítí dlaného (ozdoba

klobouku), 3. „Chodí Jurka po ddin, má v o n i k u

pávovou" =: páví péro (Kel) 4. Jakékoliv péro za

ozdobu klobouku (laš.). Srovn. péro = kytice kvítí.

Vopendovat, obíhati lenošivé (Kunštát).

V o s á k = vosa (Drahany).

Vostávat, Zábežsko a záp. Mor. ^=: bývat (vých. Mor.).

Voschápnout se, osopiti se (Kunštát)

Voština, ostí jemenné (záp. Mor.).

Vošatka , (Vel. Meziíí, Novomstsko) = okín (slov. val.

laš.) = slamnka (slov.), vokín (Bystiko), ošívka

(Blatnica slov,),

Vošiny — souš (laš.).

Vošléch, pažitka ,záp. Mor..

V o tahy: na dlóhé votahy, rozvláné (záp. Mor.)

Vpíznút, vklznouti, vetíti se (val.).

Vrabák, chrobák (Litovel).

Vra a t n. vranat, dotrn prositi: o dtech, žebrácích a p. (slov.)"

Vrána, vrchní díra ve vinném sud (slov.).

Vrazit hubu (jako dvemi), hubu otvírati, zbyten mluviti

(Zlín),
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Vraž, úzký pruh, po udeení prutem, podlitý krví (val.).

Véska, osopovati se (val.).

Vrh 1. hod do kuželek: Na dva vrhy srazil devt. Vrhem
= Uchem (val.). 2. ti: Oech}', vejce a p. poítají se po

„vrhách", 20 vrh je kopa (Buovice).

Vrhnout se: Jan se vrhl do Vaculového rodu = má vlastnosti

podobu atd. toho rodu. Vyvrhl se z rodu.

Vrch = kopec (Zábežsko). Bel na vrcho do dvóch = vzhru
(záp. M.). Janovice sú vrch kameá r=r v J. je nejlepší

kamení (Jicko). — Za vrchstolem sed, na pedním

míst (las.).

Vrchovatý: Ten lovk je hned vrchovatý = hned ho urazí,

hned se rozhnvá; též = pyšný (las.).

Vrchové c, vrchní, vysoká ratolest na strom: Na dub roste

vrchovec.

Vrchovisko, zídlo (záp. M.).

Vrch ti to, vrchovat: Práce je až na vchtito (Zlín\

Vídlo, zídlo (Drahany).

Veténka (vitenka), slepýš (laš.)

Vrkaka = hrklávka: o velkonoci chlapci vrkají (záp, M.).

Vrliny p. fem
,
podložky pod kládí složené na hromadu (val.).

Vroubí n. roubí (han.), knutel (slov.), kolík, jímž se povíslo

na snope zatahuje.

Vroupat, broukati: Nevrópé (han.).

Vrstvovat, ukládati obilí do vrstvy (laš.).

Vršek: Šátek bez vrška, který má uprosted dírku (záp. M.).

Vršitý hrnec jablek = vrchovatý (Ždár); slov. vrchtitý.

Vrtanka, mouka na runím mlýnku navrtná, i kaše z ní (laš.).

Vrtinoha, lichotník, dvoil (laš).

Vrtký: Vrtké beteno, kterým se rovno vrtí; opak je

„brdavý" (laš.).

Vrtoši intens. slov. vrtati: Vrtoší mu to v hlav (laš.).

VrbeT, na etze v posledním „ohnivku" (lánku) pipevnný
klínek železný, jímž se kráva do kroužky pipne (vých. M.).

Vrzugat n. vrzyga intens. slov. vrzati (val).

Vrýpnout, striti: Hde zas te šande vrépla? (záp. M.).

Vrzalka, sarane vrzavá (laš.).

Všrbený nž, zubatý, štrbinatý (val.\

Všelijaký: Bude to všelijaké, enom ne dobré.
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Všeiky, cizopásný hmyz na ptácích, zvlášt na slepicích.

Všeák = všen, mladá veš (las.).

Vbloupit se nkam, úskon se dostati (Kunštát).

Vla: Esli bude vaša viifa = bude-li vám libo. Nedali mu
vlu — nedovolili mu. Hostýnské dvátka, mahí vlu
máte (svobodu). Náprstek g^oatky mám na vru dos
(dost a dost).

Výbarky (vebark) dlat, vytáky, Ausfliichte (Jevíko).

Vybarovat si, vymýšleti: Už si zas vybaruje (Zábežsko).

Vobobit se: Koza, ovca se vybobila v síni.

Výboky pl. m. v ece = vymletá místa v behu (slov.).

Vybakova, vybrati: Zemáky vybrakované na sázení;

brak = druh, brak = Ausschuss (val.).

Vybesat se z nemoci — vykesat, okíti (Jevíko).

Výcuch 1. otvor do sklepa, jímž se sypou brambory (záp. M.)-

2. kanál moový ze chléva (han.\ též: vécocht.

Vyagani komu co, vyložiti nedovtipnému (val.).

Vyágat, vybiti (han.).

Vyastovat dceru, dáti jí výbavu (Vel. Meziíí).

Výdherný 1. velmi nádherný; 2. vyhlášený (val.).

Vydoja mléko, mléko erstv vydojené; slovo „vydoja" (vl.

pechodník) je nesklonné: Daj mi vydoja mléka (Jicko).

Vydra povát: Aby z nho slovo vydrapovái (o nemluvovi).

Vydrahovat zlodja: po stop (dráze) najíti, vyslíditi (slov.).

Vydrda, najíti, vystarati: No, kaj si tež to vydrdal? — kdes

to nabral? (laš.).

Vydrndit se (drnda), vyflntit se : Do krmy se vydrndiJa,

doma ležek numyía (las.).

V ý d u m e k, výfuk, vyfouklá skoápka vajená (záp. M.).

Vy dýmat: Vtr nam tu vydyma, vyfukuje, provívá (laš.).

Vyhádat se: Dyž se vyhádali, krásn se bavili (Zábežsko).

Vyhledt: Vyhledla si oi = švadlena šitím oslepla (slov.).

Chlapec ml bolavý vo, ale j5ž se z teho trocho vé-

hledl (Litovel).

Vyholdaný, vyholdanec, ausgemergelt (laš.).

V ý h o n k a, poslední hlína (brázda), která se vyoe mezi

záhony : o k r á k a je hlina mezi dvma brázdami, která

se pi orace okroí (Jicko).
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Výhost, vysvdení od ohlášek ženichovi neb nevst dané,

Verkúndschein (val).

Vyhoudat, nalézati chyby na nem, vybírati si : Poád vý-

hode, jez, co ti dám (záp. M.).

V y h o u 1 i t se, vyasit se.

V ý h o r (e), podeschlé osení (Jevíko).

Vyhorelisko, spáleništ Zábežsko).

Vyhešit nkomu, vyhubovati (vých. M.).

Vyhrúžané boty, ve vod vymoené a uschlé ( val).

Vyjabkova se, jabko z kloubu vyraziti: To je horši, dyž

se vyjabkuje. Mjojarroba (žena) mla nohu vyjabkovanu (laš.).

Vyj a re haf, využitkovati, spotebovati: Ta kráva byia thista,

ale že s num jezdil, to ju v tem vozíku ceíu vyjarchal (laš.).

V}'jezda, kdo si na každého v)''jede, oteve hubu (záp. Mor.).

Vyjídák, kdo jiné vyjídá (záp. Mor.).

Vyjimák, kdo jiné utiskuje, na mzd jim utrhuje (val).

Vy kazit: Ten úvrátník mi sníh po každúc vykazí. Tú ovsihu

musím vykazit dyby jak. Myši mi kus žita vykaziiy. Zub

sa mi vykazíl (val.\

Vykochat se z nemoci, vyžiti (Brno).

Vykorábit sa: Viléj sem sa vykorábila, vydala z penz
(Pomoraví slov.).

Vykouit se, vytratiti se, zmizeti nepozorovánu.

Vykrákat se: Pece se z toho vykrákal = vyžil z nemoci (han.).

Výkrufa, kdo si pyšn vyšlapuje, „se vykrucuje", maje na sob
nový odv (han ).

Vy k šit komu, vykudlit, vytáhati za vlasy (laš.).

Vy ležet: Sníh vyležél rža.

Vylízek (liznút), facka (laš.).

Vyložit kon, z vozu vypráhnouti: Ja vyložím kon a cufnu

s vozem (laš.).

Vylulat: Žejdlík boroviky vyMál. Onom. výraz pro zvuk

zpsobený vzduchovými bublinami pi pití z láhve (val.).

Vymandrit nco na nkom = vymámit, herausschwindeln (val.).

Vymknouti se, vytratiti se tajn (Jevíko).

Vy mnout: Kráva vymne, dostává vemeno, je stelná.

Vy m šit, mechem vycpati (val. laš.).

Výmyslo n. výmysToch, kdo si mnoho vymýšlí (laš.).

Vynáloha — výloha: Mli sme s tým vynálohy (val.).
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Vy namáhat se: „Dy se všecek vynamáháš s tou eou**,

napomínala matka syna, aby tolik nemluvil, že chrapí

(Daicko).

Vyndat, svundat, odvoundat . —mor. vydlat, sdlat, oddlat

(Jemnicko, Daicko, Telecko).

Výnos, s pehršlí ovoce (Zábrežsko).

Vyoháóat, vybíti: Vyoháal mu opukáJem (slov.).

Výpada: Mn na to vejpada nejni = nejsem toho žádostiv

(Jemnice).

Vypadat: Všecek dobytek jim vypadal = vyhynul.

Vy p chat, vypíchnout, vypárati: Vypchajte mi ten trn z paty.

Vyparuchni: Sak nelza nic vyparuchni = vydlati nco
málo namáhav; intens. slov. párat (val).

Vypohlavit = vypohlavkovat (vých. Mor.).

Vyplisknúf vajce, vyplisklé vajce, vejce díve asu od slepice

snesené, které nemá skoepiny, nýbrž jen tlustou blánu na

bílku (Jicko).

Vypoízovat, poízem vystrouhati (slov.).

Vypráhnout: Vépráhlé mn prste v té vod (Loštice).

Výprava: S nm je hale véprava, to je véprava, t. j. dlouho

trvá, než se vypraví (záp. Mor.).

Vy pra va — vypráva: Vypravál sa najarmak; — vyprá-

vál, že býl na jarmaku (val.).

Vyprkota = vyplkota, vybreptati (val).

Vypškaný: Mám eše starú cibulu, ale už je vypškaná n. vy-

šuškaná = splasklá, vyschlá. — „Pškat" se užívá o zvuku,

jejž vydává praskajícími bublinami vzduchovj-mi kyšící

hmota (Perov).

Výida: 1. vyízení; 2. kdo vyizuje: dobrý výida (las.).

Výrost: dosplost: do výrostu dtí.

Vyrovnávat se: Jemene se vyrovnávaiy (vzrstem) a dávaly

se do kvtu (slov.).

Vyrypova, utíkati rychlým, svižným krokem (val).

Výsada: 1. vysazení vinohradu: Víno z výsady = na tvrtém

list (v. t.) slov. 2. To je njakej vejsada = pyšný lovk
(Daicei.

Vysadit kon, vypráhnouti (Daice).

Vysednú si na nkoho, vyjeti: Vysednul si na ma, že co

sem to vyved. Vyšed na chlapy, že kerý mu to udlal (val)-
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Vysýsat, vyhlížeti: Vesésal ze dveí (han.).

Výsysa, kdo vysýsá (han.).

Výskoek, výrostek (han.).

Vy si á ví nkomu, dostati se na kobylku, napáliti nkoho (Jicko).

Výslech: Hajný šel pede dnem na výslech n. na vt^slechy

n. na kurotvy, t. j. šel vyslechnout, kde se samec ozývá a tím

prozradí, kde se koroptve zdržují (laš.).

Vyslotit se: Až se vyslotí = slota pestane.

Vysmahnout na slunci = vypráhnouti (N. Msto).

Výšklebek, posmch: Sousedky na vejšklebky ty koláe ležet

nechaly (Ždár).

Vyšupat: Véšnopo každýho schoa = vyslídím (han.).

Vyšodka, besídka (kde se vysedává) laš.

Vysomta sa na koho, vypeskovati koho (val.).

Vystíži: Mraz vystižil rež, vtáhl led ze zem do stébla (laš.)

Vysvátkovat se, nabyti se nkde ve svátky: Už se doma
vysvátkovál (slov.).

Vyšerbaný zub = vyžraný (Slavkov).

Vyšuhraný: Byla od téj trampoty všecka vyšuhraná =
vyschlá (val).

Vyšikovat: Sak on to vyšikuje (syn. veklikuje): šikovn
vyvede (záp. Mor.).

Vyškéi sa, vysmáti se: Všeckým sa vyškéíl (val.).

Výško pit barana, vyklestiti (val.).

Vykanif sa: Nž sa vykaníl: vylomil z okladiny (Jicko.).

Výšlovka, pípež na pomoc, když nemže vyjeti do kopce

(Daicko).

V y t á a sukno z barvy = vytáeti sukno na válec nad kotlem

s košenilovou barvou zavšený (val.).

Výtažna, vynášení mrtvoly z domu o poheb (Líše).

Vytát: Snad nákej ženich do jara vytaje! (Jimramov).

Vytaj i t se: Sak už vidím, že sa nevytajím, tajným nezstanu,

tajemství nezachovám (val.).

Výtera, výterné žito = výtrky z vozu pi svážení obilí

(záp. Mor.).

Výt éry, zrno neb ulámané klasy, které se na poli vytrousí.

Výtka, vícha na poli, hájika (záp. Mor.)

Vytoit: Mosél to njak vytoit, aby nás neobrazil, omluviti

a p. (slov.).
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Výtopek: Dostal výtopek, Ausputz (záp. Mor.\

Vytorovat, vystopovati: Vytorovali zlodéja na sypce (las.).

Výtasky, podávky, vidly, jimiž se potásá sláma (Jemnice).

Vy trit na nkoho i = vypuit

Vytrhávat se: Panímáma vytrhává se ze šat (Ždár).

Výt rub a, žvastal, novinká (záp. Mor.).

Vytvrdnout: Obila nebyly eše vytvrdlé ve stéble (slov.).

Vytyit se, náhle se objeviti: Kde pak ses tady vytyil. Ti-

letý dvátko vytyilo se mu ped oima. Na jedno se to

vytyilo (záp. Mor.).

Vytrávlý: pivo = vyvtralé, epa = šatnavá (záp. Mor.).

Vyvážit, vypáiti : zJodj vyvázli okno a vlézl do komory (slov ).

Vyvinout si nohu, vytknouti (záp. Mor.).

Vývratkový, z vyvráceného stromu: To byl pe vyvratkovy

(las.).

Vyvrsknout se: Vyvrskia sem se mu = vydrala (han.).

Výzrada, vyzrazení las.).

Vyzváat: Kad vyzvaíiaš tolko — kde se touláš (laš.).

Vyžit = NemohJ z toho vyžit — stráviti to (Zlín).

Vy žuchlat, vypleskat = Vyžuchlala jí to.

Vzít se: Chlapeek se mu tam vzal = vyskytl; srovn. Kde
ses tu vzal? (Zábežsko). Dyž sem šil do stodoly, vzal se

pede mnó vefiké erné pes (od Perova).

Vzít si. Enom si to vezmi! On už dohospodail = jen si po-

mysli ! Tož si ho vezmte, blázna = podívejte se, jaký to

blázen a p.

V zítek: Veliky nemají žádny vzitky, nemají kde co vzíti,

není kvtu (záp. Mor.).

Z.

Zabahnút! Máš, na sa ti zabáhne (slov. val.).

Zábava, pekážka, co nkoho nkde zabaví (val).

Zaba bulaný, zamotaný: v kožuchu (val.).

Zábžný, kdo rád obíhá, obskakuje jiného, aby mu posloužily

úslužný (val.).

Zabibrat - zababrati : zabibral se (las.).

Zabírat: Nota téj písn zabírala víc do tlustá (o nižší tónin) slov.

Zabitek = zabíjení: Dyby byl zabitky pokluzal = kdyby si

byl hledl zabíjení (o ezníku) laš.
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Zábižná (zábžná) dviicha, která všecko hbit a s chutí dlá
(Slezsko).

Zabíinet: Kame vyleél, okno zablineio a sesypalo se.

Zablušet: Zabíuším si trochu v kamnech = zatopím (slov.).

Zabudný: To už je v tom platn zabrundne = vmazané,

vpité (las).

Zabudnut na nco, zapomnti (uh.).

Zabývat: Zabejvá to za mne syn - zastává (záp. Mor.).

Zábyvka, zabavení se (han.)

Zacabuatse, osopiti se: Esce se na mn zacabóal (záp. Mor.).

Zaalápat se, zatoulati se (Prostjov).

Záe-ete, zárodek: kuátko, housátko ve vejci, zárodek v le-

skovém oechu a p. ( N. Msto).

Zadech nút si, trochu si poodpoinouti (val).

Zadíra = zadírá snihem = mete (Jiko).

Zadina, pozadek, zadní obilí (han.).

Zádovec, poheb dítte, jehož mrtvolu v truhle družky na

zádech nesou (Ždánice).

Zadít si: Ten si zadel! = Málo pochytil. Na chudáku si

málo zade (Jevíko).

Zahnat si: Dycky sem si pravil, že si pi tom švercování

nco zaženu (vydlám). Zaháá si, jak može (vých. Mor.).

Zahodit se: Rozina by sa s ním nezahodila, t. j. známostí,

manželstvím s lovkem nehodným (val.).

Zahradit: S tým moc nezahradíš= mnoho sis tím uepomžeš.

S tým lenochem nemožu nic zahradit (vých. Mor.).

Zahubena -ate, dít od matky zahubené (val).

Z á c h 1 a d, zachlazení (záp. Mor.).

Z a c h ó d i f : Kde zachódíš ? = kam jdeš ? (Jicko).

Z a c h o p i t nkoho doma, zastati (Kyjovsko).

Záchtivec, kdo by rád, co má druhý.

Z a c h ý r i okno, dvée, pivíti (Jicko).

Zajíc, kámen z pod ornice vyoraný (Jevíko).

Zajít: Toho to zajde, a druhého zas ono (nemže vykonati

nco pro jiné zamstnání). Šaty byly plesnivinou zašlé.

Zajoch, starý zajíc (Brn.).

Zakalitý chléb, který má zákalec (brousek) (las.).

Zakázat si: Zakázal si u krejía nový kabát = objednal

(vých. Mor.).

27*
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Základ: Kom se „založí" seno za žebík, mají základ (han.).

Základná, o se dva bylí založili, na p. 5 zl. (záp. Mor.).

Základní sláma, která „se zakládá" (dává za žeb) dobytku

v zim. Zhod slám na základ, založ kravám (Litovel).

Zakluitý: Do Media ide cesta moc zákruito = má mnoho
oklik (Jicko).

Zákovka s kiváka = kutí (slov.).

Zakrádat se: Zakrádál se na nás. Déš se zakrádál, ale minul.

Zakívat, poléhati, kránkeln: Poád zakívá (Jevíko).

Zakópané, umazaný (hor.).

Zakrosnat: Zakrosná to moc místa =^ zabere. Skrosná se to

tam všecko ^=^ smstná (Kunštát).

Zakuklit, šátek pod bradu kížem pak v zadu zavázati (Jevíko).

Zakúpený, zamluven}" kupcem u prodavae (val.).

Záleník, záletník, taneník pi muzice (Prostjov).

Zaleknú sa, lekem na chvilku bj^t omámen (val.).

Z a i e p i t zajíca, zaplešit, zabiti (val ).

Zálibka = zalíbení: Ml nad tým zálibku (Nov. Msto).

Zalomit se do práce, zabrati se s chutí (Jevíko).

Zálomka: Udlali si zálomku, kerý se spái, že zaplatí 100 zl.

druhému = podmínku, sázku (vých. M.).

Zaiožit koho: Založím a =^ dopjím penz, kolik ti chybí

(vých. M.).

Zamanuly lovk, umínný (Slavkov).

Zámt záma, m., závj: Tam ležel zame snhu. Byly

velké zámt (laš.). — Jinde zámt, -eti f.

Zamimlaný = zašišman}^, zamatlaný (Br,).

Zamírat oi, zamhuovati, zavírati: Oi se mi zamírajú.

Zámis, bláto, které se najednou „zamísilo", rozdlalo na

cihly (Jicko).

Zámora, zmoený lovk: Chodí jak zámora. Ty zámoro! =
zdechlino. Modrý jak zámora.

Zamoit, umoiti: Zas Ju zamoil ten vid (ved) laš.

Zamrašený, ubeený, uplakaný (laš.).

Zamrazit: Malé chlapce i mladé psíky zamrazují: prostrí je

tikráte hlavou kolovou, tím je „zamrazený", nechytne se

ho stelená ani tata. Ostal jak zamraželý.

Zamrknút, zatmt: Mosél se dobe ponáhlat, aby nezamrkl

(vých. M.).
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Zamru žit oi, zamhouiti (uh.).

Zamyká, nž zamykací, kudla (záp. M.).

Zanecudný, zaneištný (N. Msto).

Zaneplešený: žito zaneplešené, neplechou (plevelem ) zarostlé.

Záp a, zápaí, strana od slunce obrácená, stinná, severní:

Vokna só na zápa; pole na sever obrácené, nebo kam
slunce málo dosvcuje (Jevíko).

Zapamatlivý, zapoménlivý: hlava zap. (Zábeh)

Zapadající žena, thotná (N. Msto)
Zápalec, lovk zlobivý (záp. M).

Zápalek n. -ka, zapálené ovoce peckové, poínající zráti:

Stešn byly teprú zápalky, teprú se zapalovaly, a už ich

otrhali (Zlín).

Zápstky, štycle (val.).

Záplatka, zaplacení daní, dluhv a p.: Obiíe, to je tak na

zaplatku (las.).

Zapleci mašíka, vraziti mu nž za pleco místo do malé ko-

mory -— nedokonale zabiti (val.).

Zápole: U Bazal mfi zápole s chystáním na svadbu =
práci, co dlati (val ).

Zapravi toporo do sekery a p. (val).

Zaprodaný, od prodavae kupci zamluvený (val.).

Zarába, nakládati, zacházeti: Dosi bude s ním horší zarába
než on se mnú (val).

Zaadit: Jak si kdo mohl zaadit, tak si zaadil = pomoci.

Kdo eše nco mél, zaadil druhém (Zlín).

Záína se, zaezávati se: Vz se zaíná do blata (las).

Zaros ty, pl. m. : V prkn z prostedka kmene ode den eza-
ném bývají léta na plocho, jež se pak, na p. pi podlaze,

odštpují (val.).

Zarostlý, vousatý: Je zarostlý. Zarostál do zerzava = ml
zrzavé vousy.

Zarondit: Tu smnku zarondil na úad = nechal z neopa-

trnosti tam, nevzal ji s sebou.

Zaro usáné okno = zarosené (N. Msto)
Žáru ba, ohrada pole (laš.).

Zárybník — v Zárybníku, tak i: Zabrána — v Zabrané

(Mín)
;
jinde : Zárybnií, Zabrání.
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Zaskoit: Zaskoilo n pod mostek, když vlitne kousek jídla

do prdušnice (val.).

Zásmf, f., snt v obilí (záp. M.).

Záspja, mn. záspje (zásype), závje snhové (záp. M.)

Zastání: Otec má zastání od syna, syn ho zastává v práci

(N. Msto).

Zastarat koho, se = starostí nadlati: Jeden (z dtí) mne
tak zastará, druhý mne tak zastará. Já se zastarám a celý

zavražím =^ Mám starostí, že nevím kudy kam (las.).

Zastat = vystáti, vytrpti (záp. M.).

Zastrkadlo, držátko na péra ocelová (val).

Zastrkovadlo, závora u dveí (Brn.).

Zašeret, zaštrkati: Udeila sem se do dveí, tak mn zuby

zašerely (slov.).

Zášip: Má na nho zášípy — s kopce (N. Msto.).

Z á škváry, pl. f., paskudy, nezbednosti: Pacholci vyvadali na

pistkach zaškvary, a ím vc zaškvaili, tym miTejši

byli (las.).

Záškleba, ervánky veerní: Na západ je záškleba, budou

vtry (Tel).

Zašustit: Krev ju zašustila — zalila (val.).

Žát: Ledva žaje, dýchá (laš.i.

Z á tahá: To bylo zátahy, opletaek (Perov).

Zatarastit nco nkam, založiti, že potom nesnadno nalézti

(záp. Mor.); na Br. zataraždit.

Za tasený: Ma zuby n. škran zatasene = zaaté, zatisnuté (laš.)

Zátesek n. zátinek, vrub na kole vytesaný (slov.).

Zatknout se, zadusiti se (Jemnice).

Zátopy, doba denní, kdy se v jizbách topí (val).

Zátoka, louka, okolo které voda se otáí (N. Msto).

Zapa, iter. zatípa = zacpati (laš.).

Zatrápit, utrápiti, usuzovati: Mla sem taky bol, myslela sem,

že mne to zatrapi 'laš.).

Z a trh o vat (v eí\ koktati (N. Msto).

Zati snít: Žaludek se zatrísní = zaneistí (záp. Mor.).

Zatrmat: Až serakaj ma zatrmali = zatrmáceli (slov).

Zatnit zahradu, trním ohraditi.

Zatrúsit, nevdomcy kousek holaviny upustiti do holavé

látky.
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Zá tvora: 1. devná pas na tchoe; 2. posouvací trámec, jímž

se v noci uvnit zapíraly dvée.

Závala, mrano po západ slunce (las.).

Zavázat na voklisko, na dv vokliska = na smyku; opak:

na zádrmo (zádrhmo) = na suk (záp. Mor.).

Zavdaný, trknutý, podnapilý (N. Msto).

Závirka: Éenovali spolu na zavírce, když nevsta ženicha

ke dvem vyprovodí (vých. Mor.).

Z á Vítek, devná krokev, jíž se kvádry na lihy pipevují (Jicko).

Z á v i s t a, závistivec, závistivý lovk (od Bzence) ; na záp. Mor.

závista.

Zavírat na kolo, na ti kola, hamovat vz (záp. Mor.).

Závlaka n. závlaka, devná závora ve dveích, otvírá se

železnou „klukou" (val.)

Závlažka, zavlažení : Pošlí pro pivo na závlažku (las).

Zavadnú, trochu provadnouti: seno, utržený list (val.).

Zavalený, zavalitý = tlnatý.

Závalová t, peložený kraj pišívati po ruby (val.).

Zavdaný: Byl trochu zavdaný = podnapilý.

Zavitý dvr, jejž zavíti lze; zavitý, který je zaven (val).

Zazobaný, zámožný : Ti jsou zazobaní

!

Z a z o r i , ušpiniti: košulu (las.).

Zazet, zapáliti : stodolu (Záhoí).

Zbáhnout: Zbáhlo se mu, zachtlo.

Zbaíáchaf koho, naplašiti, poblázniti (val).

Zblo: jemnjšího zbla = druhu (N. Msto).

Zbla =^ zblo: Kaj jaku zblu posbie (laš.).

Z bakat nco, svésti, smysliti (Jevíko).

Z bliknout, zahlédnouti: Jenom sem ho zblik (Zábeh*.

Z blina (zblinka): Nni ani zbKny (zblínky) vody ilaš.).

Z b o r e k, stéblo (Zábrežsko).

Z b o u z e t, dovádti (záp. Mor.).

Zbrchat se, zbrcholit se, sebrati se, zotaviti se : Už se trochu

zbrchál: po nemoci, po ohni a p. Pi pkné pohod možná

že nekerá réž se zbrchoK (slov.).

Z b i d i t se, vzteknouti, zblázniti se (záp. Mor.).

Zbudi se, seškaredti: Jak sem byla mlada, to sem byla

švarná; a vilej sem je stará, to sem se zbudila (laš.).

Zbúit se: Zbúily se mi hlísty.
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Zbýit se: 1. volek, jak se dhiho nvyeže, potom zbyi, t. j.

dostane býí podobu, hlavn velikou hlavu (las.); 2. o krá-

vách, když neostanou stelné a zdivoejí (val.).

Zbytený, nádherný, zbytky, pepych milující: To byli zby-

tení lude (laš.)-

Zbytkem: Chválí sa zbytkem —píliš. Valíš jim zbytkem jes,

píliš mnoho, že toho nesndí (Jicko).

Zbytovat (é), zjednati, opatiti si, rozbytovat, rozdati, roz-

marniti (Jevíko).

Zbývat sa, píti se: Ale co sa budeš zbývat: Pecéj to vím
Tepší než ty (val.).

Zbývala, kdo se rád zbývá (Jicko).

Z d á r š a, z další vzdálenosti (val.).

Zd!asit, zdasený =^ zdsiti (uh.).

Zddit: Na tem moc nezddí =: nezíská (Loštice).

Zdechla -aa, malé a slabé neb hubené dobyte: Kupuje takové

zdechla. Kusek masa z takého zdechTafa (laš.).

Zdechlák, lenoch (val.).

Zdechlova, lenošiti: Vil enem zdechTuje (val.).

Zdechnout: lovk zdechne, vela ume (uh.). Potláál si

malíkem tabák, aby mu ve fajce nezdechio :== nevyhaslo

(val.). Ohe zdechl pasákm na poli (Jevíko).

Zdélmo, napozdél (laš.).

Zdrec, jemnjší záboj konopný, jídal se, chutnal jako potluený
mák (han.).

Zdryga, zdrova, ubíhati hupkem (val.).

Zdírat maso, hauteln (Zlín).

Zdo hodnot = uhodnouti (Br.).

Z dolit nco = zdolati, zmoci: Toho já nezdoKm (Jicko).

Z dra pák: Dál do zdrapák = do kyt, v nohy, utekl (val.).

Z dra snít: Von jenom ho zdrasnil, ab ke mn nechodil: pe-
mluvil, odradil (Loštice).

Zdrávnout, ozdravovati: Ode dneška bodeš zdrávnót (Br.)

Z dýmit, ukrásti (val.),

Zdymnú, utéci: Já bych z takové služby zdymnul (Jicko).

Zedniina, zednická práce: Dlá zedniinu.

Zéf, odtok z rybníka (Litovel).

Zegžit se, zdivoeti: Koky se mu zegžily (laš.).
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ZeTnica, zelná voda; tak: bainovica (voda z bainy), lužovica

(z luze), hruškovica (z vaených hrušek), déšovica a p.

Zerzat, rezavti: Nž zazerzal (záp. Mor.).

Z es trn ožit, slátati: ZestrnožiJ ze starého novy kabát. Pece
to jaksi strnožíme = seženeme (peníze) las.

Zešáli sa: Ovca sa nám zešálila =: dostala motolicu; sešálená

ovca = vrták (val.).

Zešíplav: Seno nevysušené doma zešípTaví = stane se

šípTavým, šíplavinou (las.).

Zeškohat: Zeškohál na míýnku žito, ledajak semlel (Zlín).

Zetknú: CeM noc sem oka nezetkia = nezamhouila (val.).

Zevla, kdo zevluje (záp. Mor.).

Zezihlava: Nadala mn do zezihlav; val. (?)

Zežera = dožera, mrzutost: To je hromská zežera s týma

dcky (Jicko).

Zežif, vystáti: Nemožu ho ani zežít Perov).

Zežochovaf vlnu, vecpati do žochu (val).

Zgále = okále, oi (potupné) han.

Zgrblík, zakrnlý lovíek (Brn.). Srovn. slov. zgrbnút, zgabnút

= zdechnouti.

Zgrbíoš = zdechloš, churavec (potupn) las.

Zgrnatt, zgrnatlé devo, zatuchlé, nahnilé (Jevíko).

Zgrýa (zglýaf n. zblýat), zpouzeti : Co poád kdesi zgrýáš ?

(Jicko).

Zgrýala, tulák: „Zgrýúalo!" vítá se kluk, když se vrací

z toulky (Jicko).

Zgrysnout: Haž bodeš mt prázuyho nácka, sak te to zgrysneš

!

= sníš (záp. Mor.).

•Zgýbat, lakotiti nemírn (val.).

Zgypy: Chodi enem na zgypy = toulá se po besedách (laš.).

Zgypa ^ chodit na zgypj^ Uzgypaný, kdo chodí na zgypy.

Zháat: vole, lišej, boule a p. se zháná = léením odstrauje

(vých. Mor.).

Zhánka, píkopka na pi cesty, jíž se svádí voda (Jicko).

Zhebnú n. zgebnú, zhynouti, umíti: Ozef zhebniU. Poád
zhebá = umírá neumíraje (opovržliv) val.

Zhemat, nkam nco všelijak vtsnati, vtlaiti (záp. Mor.).

Zheknú nkoho z eho, odraditi (vých. Mor.).

Zhlavec, poduška.
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Z hnusit nco, zmakati, zcuchati.

Zhobárat, hovoiti (Záhoí).

Zhonky, pl. m., co se sežene vjekou s istého obilí; utené

klásky a p.

Z hoek lé máslo, ranzig (Tel^.

Zhrant, zteeti: Plátno zhranlo.

Z hrdlit: To je chápavec, chce všecko sám zhrdli = podlati

(las).

Zhívanica, koalka vaená s cukrem a skoici (val.).

Zhrúbška, Corpulenz, tlouštka : Prasa do zhrubšky porostlo (las.).

Z hlinka, toulka (Jicko).

Zhra = Ten nmože nic dat, bo néma teho na zhuru =
nazbyt (laš.).

Z chybit = pochybiti- Zchybil sem, zchybil! (laš.).

Zhuvelý, zbortný = devo (Jevíko).

Ziglat, nazigla, natíti, namazati, (ve smyslu hrubším) Jicko.

Zingra, jiskra, která vzejde uhozením ním tvrdým o kámen,

na p. když kii zavadí podkovou i^Zingnút = udeiti ním
tvrdým) vých. Mor.

Zinkat, bíti ním tvrdým (záp. Mor.).

Z i pat, zeti: pes, vl, drbež zipe v horko (vých. Mor.).

Zivnút = zgrbnút: Dybys býi raí zívnul = umel (opo-

vržliv) Jicko.

Zížd!at = Beh zíždá = sjíždí, urývá se (Zlín).

Zjadrnt: 1. nepech. = jadrnvm se státi: obilí, dobytek

a p. 2. pech. jadrným uiniti: k už slábl, a trochu

ovsa ho zjadrnlo (Zlín).

Zjava := Nekeí na zjavu .to pravili = zjevn (val.).

Zjíždt: kde poád zjíždíš? zháníš, se touláš (záp. Mor.).

Zkomzit, zkaziti = De co zkomzíl (val).

Zkíbovatt, rozpustiti odnože; když moc prší, obilí zkí-

bovatí (val.).

Zkívat, zmrzati, státi na zim: Co tó bódete zkivat, podte

radš do seknice! (Jevíko).

Z k r n u b t, ztyeti, ztroudnti : devo, zrno, v zemi za sucha

zkrnubí (laš.).

Zlitý = Šep byl zlitý jabkama = ml mnoho jablek. Až zlito

jí bylo = hruška mla mnoho ovoce (záp. Mor.u

Zloce, zlá, nezdárná dcera (Orlová, laš.). Srovn. zlosyn.
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Ziombidlc, kolohnát.

Zíosti se = zlobiti se (las.).

Z 1 o m e c, zlomený strom (záp. Mor.).

Ziomit: Aby nebyio ani po mém (prodavaov, který chce

30 kr.) ani po vašem (kupujícím, který dává 20 kr.), zlo-

míme to : dejte 25 kr. (Zlín).

Zluskovatt, ztrudovatti: Kadlátka zluskovatí (Zábežsko).

Zlý, dravý: hrnec, kabát, bota a p. (vých. Mor.).

Zmáhat: Nemože zmáhat platu, daní a p. (vých. Mor.). Zmáhá
mne to =- pemáhá.

Z má lit se: Voda v ríce se zmálila = jest jí mén.
Z m á r n i nkoho, se svta sprovoditi (val.).

Zmaškrtit se: Jídlo se zmaškrtí, zprotiví (Jimramov.).

Zmateelé obilí, ztrouchnivlé (as. Mus. 01. 1890 str. 162).

Srovn. Uvedl to na matru =: zkazil to.

Zmatikovaný: opilý „na matru".

Zmehnú sa, zmizeti v mihu, objeviti se a mžikem zmizeti

(val.).

Zmést: jak by zmétl = zrovna takový: Starý je lakomý, a

mladý jak by zmétl (v5'ch. Mor.).

Zmetek, panchart.

Z m i g a - nout prchati (han.).

Z m i n a = zmínka : vo zajících nebylo ani zrnina (záp. Mor.).

Zmírat = umírati: Dyby zmírala, tož tam nepjdu (val.).

Zmístkovatt: Jabka zmískovatly, sflekovatla, zaala na

nkterých místech hniti (Ždánice).

Zmísto vatt: Dež sem hóvidla hada, celá sem zmistovatla

(záp. Mor.).

Zrn i zvát: Budem jest, až to zmizvá = zmizí, bude po tom

(Tebí).

Zmotat se: Nemžeme se na nic zmotat =- zaaoci. Už se

zmotal na krávu.

Zmrak: Hned na zmraku z rána padal sníh (slov. val.).

Zmrkánka: Na zmrkánce, na veerku, k veeru (Zlín).

Z mu sít nkoho, donutiti: „Musíš tam jít!" „To bych se nato

podíval, kdo mne zmusí."

Zmu|kovatt: Hrách zrauškovatél = dali se do nho mušky

(filousi) val.
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Z ra ý v a t, utíkati : Ten zmývá ! Zajíc zmývá.

Znaený: Pibhl všecek znaené, uícený, sotva dechu po-

padaje (Jevíko).

Znaky =: znak: Dol znaky ležat (na bichu), hoe znaky
(na hbet) slov.

Z navo ta, petrolej (potupné, že se hned vzá) záp. Mor.

Znátko: Vo znátko lepši = o poznání, trošku; ani znatynko

= nic (Zábeh).

Zne nádoby, nenadále (val.).

Z nést se: Hvzda (padající) se pkn znésia jak njaký ptáek.

Krahulec se znášá (o let rovném).

Zniz n. zmiz: Do zaizu = do zniku, do istá: Dyby n jeho,

tovaryša, byl by ho obral do znizu (las.).

Znojim =: Znojmo (Br.).

Zoban = zobák (Zábrežsko).

Zobný, co se dává drbeži zobati, pozadní obilí: Mli sme

rež taku zobnu = bídnou, samý pozadek i laš.).

Z o lit sa, matlati se, špiniti se; zoTit sa snhem — broditi

se (val.).

Z ometat nkoho, vybiti nkomu (Ždár).

Zóny, zonce. Pomrvená sláma se pemlátí, aby nezstaly zóny

= zrnka v kláskách (Jevíko).

Zore: užívá se vždy v ranožn. ísle; jedn. bylo by zora: Sta,

Aniko, hoe, už sú bielé zore (uh.).

Zori: zorí, zorilo = rozbreduje, rozbeskuje se (uh.).

Zpaprený, potrhlý (val.).

Z páru šit nco, zhotoviti, udlati (Jevíko).

Zpeznot (slov. zpiznút), ukrásti, „uzraout" (Jevíko).

Z pír ala, kdo se rád zpírá: To je kus zpíraly!

Zpicat, zkazit, „zfušovat" : Krei mn zpical kabát (han.).

Z p í t i t se, zpáiti se (Teš).

Z p 1 a n t a t, zmásti, pokaziti.

Zpouchlé (oj devo, nakažené vlhkem (Jevíko).

Zp íkat se 1. píti se. On by se poád zpíkál, 2. zíkati se

eho, protiviti se emu: Nezpíkám se, že tam nepjdu. Já

se nieho nezpíkám (vých. Mor,).

Zpsut, zkaziti (vých. Mor.).

Zpuchnatét: Po tom dešíku zem trochu zpuchnatí -== zkypí

(las.).
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ZmýšTat o nkoho: Kdo hrál, zmýšrál o druhého = hled

ho obehrát, ošidit. Zmýšrajú o tebe ^ ukládají ti (slov.

val.).

Zpúi se, zpíráti se, protiviti se (las.).

Zpuštný: Ta rola je zpuštna hnojem, t. j. dlouho se jí ne-

dostávalo hnoje, proto zpustla (las.).

Zrázely, rozpustilý, nekázaný: Ty zrázele zrázely (val.).

Zéct se, smluviti se, „slovo si dáti": Zekli se, že pjdou

spolu do svta.

Zení, žraní v biše (Tebí).

Z ruka, biišt (Jicko).

Zubatá = smr; zubaté žito = štrbinaté, zubaté sluneko je

v zim, kdy svítí, ale neheje.

Zum bidlo — slombidlo, veliký chlap (Brno).

Zumpidlo, teštidlo, divoch (záp. M.).

Zun ét, zníti.

Zvadit: Co v ddin zvadí, všecko donese (= uslyší). Zas

cosi navadíls na mne (= namluvils) Zlín.

Zván dít: Hodn toho zvandil =^ zkusil na vandre (Zá-

bežsko).

Zvdt sa: Sak sa zvíš, až Aa nebude (Jicko).

Zvelba, paráda: S velikó zvelbo (han.).

Zvelibat se, zotaviti se z nemoci, z neštstí, ze škody

(Jevíko)

Z v r e c í t. hvzda = veernice : Jak zasvítí zveci, zv
vécházi na pastvo (Prostjov).

Zvsítý = zvislý (las.).

Zvít: Zvl mak = vzal nohy na ramena (záp. M.).

Zvítit se: Kon se zvitélé = splašily. Zvitél by se =
zbláznil (han.).

Z ví ž dly, divoký. Je za tým celý zviždlé velmi toho dychtiv.

Ty zvíždcu! = divochu (Perov).

Zvlaisko, píkré, hrbolaté pole (val).

Zvlášovat se s ním, dliti na podíly a každému zvlášt

dávati.

Zvoneek, dít matky stále se držící (Jevíko).

Zvomytat n. zvomejkat: Toho ert zvomytal = to mu ert
napískal, nedal mu dobe dlat (N. Msto).

Zvošívat, za uši, za vlasy vytáhat (záp. M.).
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Zvrúbit: Všecky hospody zvrúbí, zevrubn projde, ani jedné

nevynechá (val).

Zvrzglé mléko, nakyslé (val.).

Zvymnout: S tým zvymneš! = na tom zbiješ (poídíš, zbo-

hatneš a p.) Perov.

Zvýený, zdivoilý (výr): Je jak zvýený (val).

ž.

Žabant n. žabnál, pezdívka hochm = slota (vých. M.).

Žabí ležky (lžíce), škeble íní (las.), jinde žabí lžko.

Žákat, louditi, žebroniti (záp. M.).

Žákonit = žádat (záp. M.).

Zandat = mamit, žebroniti (Tebí).

Žaplat, dotrn, neodbytn prositi (val.).

Žbet = džber (Perov).

Žblach, žblachy, pomyje, nápoj (opovržliv = brynda) Jicko.

Zblo nit, žvanti, bláboliti (Jevíko).

ZbTúchat, žbruchotat, dlati: žbriich! žbliich! od mokra: Tak

mi v botoch žbTúchá (slov.).

Žblua, hlupák.

Ždár, hl drábova (Jevíko).

Ždércat, drcati (záp. M.).

Ždíbek, drobet (záp. M.).

Ždrcat, drcati (han,).

Ždúrnút. ždurýcnút, striti do nkoho (val.\

Žebrána, pedsí v kostele.

Žebrák 1. zbylý kousek nedožatého obilí na poli, zbylý kousek

nedolíené stny a jiné práce. 2. Slamný panák v hadry

obleený, který se nese o dožínce s pole do domu hospo-

dáova (Biod\

Žebraný: Vyhoral sem a mám Teda trochu teho žebraného

chreba. Chodi žebraným chlebem == po žebrot (laš.).

Žebík: Za žebík dávat — žvýkati bago.

Ženkla, šparák pi noži na dýmku (záp. M.).

Žgamrat = škamrat, louditi, žebroniti (Jevíko).

Zgavrat, dotrn prositi, škemrati (val.).

Žíbrat, ožíbrat, hrýzti.

Žíbrovat se, ubírati se (posmšn), jako žibro na fukare,

s boku na bok (han.).
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Žicnout, udeiti: Žicnu t (záp. M.)-

Žid. Ženské lííce stnu, mají na to pozor, aby nenadlaly

„ždu" = máz (han.).

Židný, žádoucí, vzácný: Dyby mn ptku dal, jak mi je židny

krejcar, já bych teho njed. Zhnilemu je každý krok

židny = tžký (las.).

Žiglat: Zas žigTes na tých huslech? (o nemilém hudci) Jicko.

Zinky (pl. f.), šrky pod krkem u košile (St. Hrozenkov).

Žírník: voleek je dobry žirnik a telika je dobra žirnica (las.).

Žirný dobytek, který dobe žere.

Žitné, ell., t. peivo: Pines kousek žitného.

Živný lovk, jenž dovede svého živobytí uhijiti; emeslo,

které dobe obživí.

Živý: To néni lež, to je živá pravda. Ta peina byla sám živý

lunt (na dobro sedrána).

Živúcaf sa, s drazem se dokládati „živého Boha" (Jicko).

Žížek, lovk nenasyta, lakomec (las.).

Žížmo, vzduch dýcháním a výpary lidskými zkažený: Tam je

žižmo u tch Óuk (14 osob v malé jizb) val.

Žíznivt = žížlivt, eavým býti: Uhlí se rozžížnivio

;

žíznivé uhlí (Zlín .

Žiž volek (žizmolek): Mát pkné zeli, su tu šikovné žižvoleky
= chomáky, hláveky (laš.).

Žlatec, svlaec (zap. M),

Žlútek: Óekari sme, až by do pána vrchního vfézl žlútek a

býl dobré nadje (Zlín).

Zmat — žniu — požmaný = žmachlat, kriti (Zlín)

Žmikat — mžikat (han.).

Žmoulat, žvýkati, v hub nco opálati (N. Msto).

Žavý, eavý: uhlí (záp. M.).

Znivý obd = dožatá (laš.).

Žouit se, vadit se: Požóili se (záp. M.).

Zrna pl, žernov; na zrnech se šrotuje (Jicko).

Žrutný dobytek ^=: žírný (záp, M.), píce žrutná =: sporá.

Žudlit: Požudli tú sklenku kopivama a dobe vypláchni. Než

já to požudTím! praví bezzubý (Zlín).

ŽiVchat: Tak to žúchalo! (když se šlo po vlhké louce) Zlín.

Zuchlané c, žvachlanec, žvýkanec.
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Žuchlena = žuchla, tlachal.

Žva a, kdo žvaní (záp. M.).

Žvani, žvýkati: Kráva mi šatku požvanila (laš,).

Žvanec hrozn, tapec (záp. M.).

Žvaucha = žvampMa, tepihuba, mluvka (Jicko).

Zvápat, tlachati (záp. M.).

Žvápo, tlachal (záp. M.^

Žila, pezdívka lovku neústupnému, svárlivému (val.).

Žímat = ždímat (záp. M.).

Žingla, veliká, silná jehla, kterou se navlékaji šrky (Zlín)

Slovník vený.

II. díl.

XXV. stavení.

Stavení znamená budovu vbec, zvlášt pak chalupu.

„Pod!te do stavení" (do jizby), je ve stavení. Na Laších užívají

polskoumeckého slova budunk. Ústava jest: a) výstavná

budova, b) skupina budov téhož hospodáe: Tam je ústavy! —
Staveništi íká se: miesto (uh.\ sedlisko (slov. han.). Požár
na V. Klobucku znamená stavení a dvr: „Mj požár stojí za

1000 zl." — Bytnost jest byt, bývaní: Má u nich bytnost až

do smrti."

1. Zpsob stavbj' a stavivo.

Chalupy v horách buduji se vtšinou ze deva, „róbenica"
(záp. Mor.). Když se chalupa buduje, položí se na zemi do ty
úhl tyi kameny, „poduhelníky", na nich sbije se „srub" z osmi,

devíti dev ádn otesaných, na srub pipevní se „podkiokevnice"

(silné trámy), do nich ve dlaby vpustí se krovy a svisle, stecha

se pobije šindelem. Nejstarší devnice stavly se z „brlin"

(trámc z kry neotesaných), pozdjší „z dýlí" (trámcv otesa-

ných). Na Frenštatsku spodní trám srubu slov „prts", horní

„platva". „Podvažovat chalupu" znamená dolní zhnilé trámy

vybrati a nahraditi novými. Skuliny mezi devy se „vymší"

(vycpou mechem).
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V kraji nejstarší chalupy byly „ti uenky" (slov. dol.) n.

„sypanice" (záp. Mor.). Na základ z kamene vyzdný piinily

se mezi kly desky tak vzdálené od sebe, jak široká mla býti

zed; mezi ty desky sypala se hlína a utloukala se v pevnou

hmotu, pak se desky posouvaly do délky i do výšky, až zdi

dokola náležitých rozmr nabyly. Na Hané za stará stavívali

z „válk". Hlina se smísila s mrvou, z toho se uválely války,

ty pak se kladly v zed na kamenný spodek. Pozdji teprve na-

staly „z denice" (val.), kamennice n. mro vánice (las.),

z „cihel" nepálených, kteréž mají rozmanitá jména: vepovica,

kot, kotovica (dol.\ sploška (Brnnsko), pucina (Zábeh), bandúr

(Jicko), trupla (záp. Mor.). Omítka je bu na ostro (s hrubým

pískem, „nehlazená"), nebo na hladko.

2. Stecha (dach, las.).

Vazba (las. vadba) je kostra stechy mimo „krytí" (doch,

šindel). Podél na zdi s obou stran spoívají silné trámy, eené
„podkrokevnice", posednice n. pozednice (záp. M.), plátvy (laš.);

podkrokevnice spojeny jsou píními trámy, takový trám slov

svázka (slov.), vazák, pivazek. V podkrokevnících zapuštny

jsou krovy (krokva laš, krotev záp. M.) odlabanými epy. Na
vrchu spojeny jsou krovy píními trámci „hambálky", na Va-

laších též pkn po domácku „podstupnice" jmenovanými. Na

krovech pibity jsou „laty" (val. krokévky). — Paž a jste místo,

kde se scházejí dv stechy téhož stavení. Šindel na krytí

takové paže sesekne se s jedné strany ^koso" (šikmo) a sluje

kosák. Jinde do paže vkládají plechové koryto. - Obzajt val.

sluje každý úhel stechy. — Slemeno (laš.) jest silný trám,

upevnný napí v úhlech krov nad hambálky na podporu

kalenice. —
Nádmtky (sg. nádmtek) jsou trámce k dolním koncm

krov nastavené, na nž se nová lata pibije a tak stecha

prodlouží. Na Laších íkají nádmtek prostoe mezi zdmi a

stechou nad náspou, pobité deskami : „Našel sem ty vajca nad

nádmtkem". — Kale ni ca jest heben stechy; došky na ni

se kalí (laš. deptaju) v hlin, aby jí vítr nezdvihal; na Zá-

Iježsku sluje ebe (= heben). Kalenica došková se „ponáší-'

(han.), n. „ukládá" (slov.) pazdím a hlínou. — Svisle (pl.

tantum) jsou devný štít, jímž se hra uzavírá ; na záp. Morav
28



— 434 —

tomu íkají píbedíí. — Šindelem se stecha pobíjá, dochem

pošívá. — ada došk na lat píivázanýcli sluje šár (šár, Zá-

bežsko). Došky spodního, nejmenšího šáru, zastihané šlovou

zástežky (han.), zástešníky (N. Msto), záklasníky (záp.M.),

hlavaté (slov.) ; došky v rozích, zastihované na zpsob schodk,

šlovou zárožníky. — Viký ve steše sluje schíop, schlo-

pec (slov. las.), výlet (val.), vécuch (Ivanice). - Kozub
jest kulatý výstrek stechy nad svislemi (val.\

3. Podlaha, strop, h r a.

Podlaha, t. j. pda v jizb, po níž se chodí, bývala p-
vodn ubita z hlíny, odtud sluje vtšinou zem, las. lepen i ca.

Prkenná podlaha sluje dešená zem (Vyškovsko), dlážka,
deriny (las. „máju tam vydefované"). „Mosti izbu" (val.) =
dávati podlahu do svtnice; mostina = deska v podlaze. —
Strop má toto eské jméno na záp. Morav, jinde mu íkají:

1 1 a n. 1 1 o (slov,), p o d i a h a (dol. han.), p o v a J (val. laš.). —
Píním trámm ve strop u Hranic íkají hontiny. V jizbách

vtších trámy píní podepeny jsou ješt trámem podélním,

jemuž íkají rošt, hada (val.), respa (laš.). Místo desek za

stará na píní trámy kladli tlusté tye, brliny n. denice
tr haníce, stropnice (záp. Mor.). — Za eské „na pd"
íká se nejvíce „na he" ; na podlaze (záp. Mor.\ na vrchu (laš.),

na povaTe (val.), na strop (Kunštát), na ponebí (Jihlavsko

a Znojemsko). — Dvée nad schody na pdu, jež se vzhru
otvírají, šlovou skiop, sklope c.

4. Zápraží.
Zápraží (Tebísko, Jihlavsko , náspa — na násp (slov.

val.), násp — na násp (Zábežsko), náspa - na naspch (Ky-

jovsko. Brnnsko), násp -- na náspách (Jemnicko), záprse
(Novomstsko), pedsínek (val.), pohrádka (laš.), nálepek (uh.).

SPístavky.
Hanácké chalupy mívaly pede dvemi ž u d r. Byla to krytá

sin dosti prostranná, jíž se vcházelo ke dvem domovním. V jedné
boní stn byl obloukovitý otvor poskytující pohledu na ves,

pod ním na podezdívce laveka. V žude besedovávali domácí
i sousedé. Jinde íkají žudr (žudro, žundr, žumdr) obyejnému
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v5'klenku pede dvemi, kterýž také sluje v ý s t u p e k, k a p 1 i k a,

žebrácká (slov.). Nkde ped chalupou b5'vají schody ke dvem,
nad nimi je devná pa vláka, i žundr zvaná (u Sloupu). —
V horách na západní Morav mají pede dvemi devný barák
proti snhu; na Valaších tomu íkají podstánek n. podstání.

P o d s í n e k jest krytá chodba podél devné chalupy (val. —
laš. potinka - podsíka». P í s i n e k jest pístavek u síovjxh

dveí na dvr, — „Stál ve v i d anku" = ve dveích, ve výstupku.

6. Jizba, s í .
Svtnici na východní Morav íkají i z b a; menší pak (pí

-

stnek) sluje izbétka n. svdnica, na západní Morav sekni ca,

seknic, sednica. N á i z b i (na náizbú) jest prostor prosted izby

(jako „návsí"). Sin sluje na St. Hrozenkov pitvor.

7. Kamna, pec.

V kout ode dveí k síni stojí kamna, za nimi pec. Tak

vtšinou na Morav. Laši kamnm íkají pec (masc.\ peci pec
pekasky. Jinde peci íkají pekárna (od Perova k Jiínu),

pekarak (Klimkovice), pekáren (záp. Mor.). Výklenek nad pecí,

dvírkami uzavený slov pecina n. surdík (han.). U peci jest

prohlube, aby se do peci pohodlnji dostalo = peklo, peklice

(Zábežsko), pelíska (záp. M.). — Kamna se též jmenují kachle
(Píborsko). Vrch kamen, za stará kulatý, slov na záp. Mor.

kopka: „Postavil talí na kopku" (= na kamna.) — Prázdný

kousek podezdívky, na níž kamna stojí, slov pícka, podpeí
(val), nálepek (Jicko), pelíska (han.), lopek (Brnnsko).

— Prostor mezi kamny (kopkou) a stnou slov zákamní (val.)^

zápecí (laš.), skrépek(slov.), pekélko (uh.), petýlek (han.)

n. petýlko, mezúch (val.), hózky (záp. Mor.). — Otvor do

kamen a do peci ze sín slov elúst n. elusa (pl. fem.,

vých. Mor.), elusno n. elesno (záp. Mor.). — Nad elesnem jest

díra, jíž vychází kou do komína = s o p o u c h, sipouch, copúch,

capúch, cipúch.*)— Kotlík v kamnech zasazený slov kamnové c,

pecák (laš.), koteí, mdnec, mdák.

8. Nábytek.
Nábytku íkajt n á d r a b í, nádrabelí (han.), domaci naini

(laš.) — zgarby, zgarbí (zvlášt starému nábytku). Nejdležitjším

nábytkem jest postel.

*) Rampouch jest otvor do sklepa.

as*
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Lože sluje: pohrádka, pohradina, ložuica, lože, lžko,

postel a má dvé ela (podl. ohebla), v hlavách a v nohách a dv
postrannice. — Peina na pikrývání jest duchna (slov. han.),

hrobá peina 'záp. Mor.), peina (val. las.), vrchnica (han.); peina

pod hlavu je žhla vec slov. val), zhlavek (las)., poduška (podl),

polštá, peina, malá peina. - Stopena, stopák je zhlavec

z pouhých stopek; šusták = mch vycpaný listem, mechem,

slámou a p., kravam pod hlavu. — Povlek jsou cíchy na

peiny. Spodní cícha slov sovka (uh.), sobek (Jicko), sýpek

(Jihlavsko). Postlánka jest ložní plachta.

Lávy jsou lavice postavené podél kamen a podél sten

s obou stran štola. Za stará zatloukli do zem po dvou kolikách

nebo postavili z vepovic u zdi pilíky, „1'ápky" nazvané, položili

na n silnou desku a byla lavice. Židle slov židlica, lenoch,

lenoška, lenšek, legátka, legátko, stolika, stolek (laš.). — Sto-

lice pod nohy Valaši íkají stolec, podnožka, Laši ryTa. —
Trojboká a r m á k a, postavená v kout za stolem pod kížem,

v níž se schovávají peníze, spisy a knihy nazývá se kútnica,

zákoutníek (Jihlava). Šaty se zavšují na hrabici (Zábežsko),

rohatin (laš.). Rimsa (záp. Mor.) jest polika v jizb na stn,
za niž nastrkány jsou lepší mísy a talíe. Zrcadlu na záp. M.

íkají icadlo, na Zábežsku zhlizadlo.

V síni postavena police (súsek, uh.), v jejíž horní polovici

srovnáno jest nádobí, nkde také malovaná truhla na šatstvo

svátení, kteráž jinde schována jest na komoe nebo na he.

XXVI. Dvr a hospodáské budovy na nm.

Dvr, místo obyejn ohrazené, bývá nejastji za domem
mezi stavením a zahradou, Na Laších i)rázdnému prostoru ped
stavením íkají plac a dvoru v zadu zadník, zadniek („dvei na

plac a na zadník"). Pikrytá kolna n. navrátí, jížto se do dvora

vjíždí (podjíždí) slov na Laších podjezd (podjizd . Na dvoe
stojí kolna (klna*). Na Jemnicku kln s patrem íkají kolník,

bez patra dlník n. deník. Chlévy bývají na dvoe napí ke

stavení pistaveny: maštal pro kon, kravára n. chlév pro hovzí
dobytek. O sob stávají „chlévce, chlívky, krmíky" pro ušipané.

— árek (val.) je pílirada ve chlév pro tele. Stání, místo

v maštali, na nmž kon stojí; bývá vyloženo brlinami, pod ním

) Kolíia se stropem slove bedn ná (biin.").



- 437 —

prohlube pro mo. Maštal na Hané rozdlena jest na dvé (dv
maštale, každá na tyi kon), uprosted je ízen íezára,

íza, izák) n. p í k 1 a d n í k, t. j. pehrazené místo v maštali,

kde se eže seka a pacholek spává; maták (han.), mišník (Zá-

bežsko) na míšení seky a ovsa. Ovinci na Vsacku íkají cábíkj

pastovník (las.) je ohrazené místo u chalupy pro svin. Kur-

níku na západní Morav íkají kopií n (kuplník), devnému
holubníku na Novomstsku koc List nik je kryté místo u cha-

lupy, kde se lesní list na stelivo chová.

XXVII. stodola.

Budova, do níž se sklizen sváží, sluje stodola, miá-

teva, mlat. Na Morav stodoly jsou bud zdýTní nebo

píní. Stodola zdýTní (nejastji na Podluží a sousedním Slo-

vensku) má vrata z pedu a ze zadu ve svislích ; na nízkých

zídkách spoívá široká stecha. Má dv paže (pístodlky, perný),

nebo tyi štvrt (v každém boku po dvou).

Stodola píní (obyejná) má: a) dva pístodlky (sg. pí-

stodlek, slov. val. las.), pístodlka (sg. pístodlko, Zábežsko),

,i) dv stodoly (dol., pomor. Kyjovsko, Kloboucko, han.), /-) dva

párníky (Brnnsko, Tebísko) n. parn (sg. páre, Telecko),

(J) dv štvrtky (Brnnsko, Jicko), t) dva sušeky (laš.\ ^ dv
humenice (Opavsko). Místo, na nmž se mlátí, sluje a) mlat,

^5) mlatisko (Strážnice), y) humno (val. las.). Pístodlky od mlatu

ohrazují «) stranice (slov.), /?) oplota (han. záp. M.), voplotn

(sg. voploteu, Brnnsko), oplotky, (sg. oplotek, záp. M.), y] sruby

neboli srúbení (slov.), o) humenice n. humeniska (laš.). V obojím

srúbení uprosted upevnn je trám, „puntový slúp", jenž pod-

pírá a) patra (laš., záp. M. patra), /9) lešení (val. uh.). Vrata
jsou dvoje, pední a zadní, otáejí se v dolním prahu na epech,

zdíkou železnou obitých, bhúny zvaných; horní práh jmenuje

se helmo (nadvrátí), v nm otáí se ep devný. K vtším sto-

dolám pistavena jest po boku jednoho pístodlku plév

a

(plevník, podpažník, špaléta, pístodlek) na plevy a ohrabky.

Zboží (obilí) ukládá se do pístodlku v brstvu a na patra.

Náiní mlátící: 1. hrab «) ídké (= posádní), fi) husté;

2. iíce a to a) ohrabenica (na osívání ohrabk, laš. ohrab-

anka, ohrabok), |ff) hrachová, y) stoklasná, o) kúkoTná, s) pra-

chová (laš. petak, hustá íica). — íica skládá se
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z „lubii" a „plátenka" (pleteného dna). Dv ásti lubu spojuje

lýkový „vrko", plátenko s hibem. „zešívka" lýková. — 3 ohra-

beuý koš, 4. vjaka (široká, hluboká lopata , 5. smrdénka

(smíténka), jíž se obilí „zháá" (od zbylých po vití plev istí)>

6. C e p skládá se z hlky a z cepu, na obou na konci je kožený

ohlavek^ ktei-éžto ohlavky spojeny jsou svorou. Ohlavky pivá-

zány jsou švihy (tenkými emeny) v zábradky n. záezy i vruby).

Na Valaších a Laších ohlavku, kterýž tam je z dubového deva,

íkají kapica.

Na mlate obilí nejprve se klasnuje; snopy se postaví

vzhru klásím a bije se do nich hlkami od cep nebo zvlášt-

ními hlkami bezovými, „oklepvkami". Nkde klasnují takto

jenom obili, které „nepúšá", jinde pšenici, jemen a oves na

stojat, žito iréž) na ležat. Výkon tento v jiných krajinách

má jiná jména ; íká se též : oslabovat, šibat, vokolkovat. Potom

se snopy rozloží kolem po mlát a stran ují se, obrátí a

stranují zase. Snopy takto ostranované šlovou stiánky, strano-

viny. Jinde íkají: oklepovat — oklípky, oklepávat — oklepiny,

otírat — otrky. Nkde žito, když se pozoklepuje, „mrská se"

ješt „mrskakami" (hlkami). Posléze snopy se rozvážou a

rozhrabou, a tak se proste (nastele, rozestele, rozdlá, natáhne)

na sázku (sadu, sádku, prostírku, posad laš.) a mlátí se (roz-

mlacuje, pemlacuje) od posada na levo, pak se vyt ípa.
Dlouhá sláma sváže se v otépky (oklípky, oklepiny), pomrvená

se ješt „pemlátí", aby neostaly „kožuchy" (zrno v plevách)

a sváže pak v liiaténky (maténky, mtynky, matenky,

mrvénky, otépkj', zavianky (laš,), drobniky). — Obísla (po-

vísla) jsou dvouzblová n. trojzblová (dvoustebelní, tístebelní). —
Ohrabky (rozdrtné klásky a p.) osejí se na ohrabenici a

vsypou do koše ohrabeního. Obilí „posádníma hrabama" shrne

se na hromadu bud v pravém kout, zadním neb uprosted mlatu

Hromad té íká se vtšinou posad (laš. válek). Nkde mají

uprosted mlatu nebo v koufé prkennou „bódku" n. „zhrúák".

Na Podluží házejí obilí do ..komrky", kryté to uliky v jedné

„stodole" (pístodlku). Když je posad dosti veliký, nastane

vítka (na vtších statcích sbírka). Obilí se vjakou proti

vtru háže, pak smrdénkou (smudénkou) zháuá (t. j. všeliká

neplecha s nho smítá), potom „se odejme" zadek (pozadek,

zadní), a pedek (pední) „se cúdí" na íicách po poádku.
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jak svrchu vyteny byly, ponouc od koukolnice. Co pes íice

pepadne slov „podíiné" (chudé zrní, semýško všeliké;

to je drbei); na íici zstávají „zhonky" (klásky a j.), do-

stávají se též drbei).

Nyní se již vtším dílem mlátí strojem, a obilí vymlácené

se vyvívá (fukaruje, žibruje) na zvláštním stroji, kterýž slov

fukar, íuka, opala, valach, byk (las.), burdak (las.). Na
Opavsku se „drutuje" na „drut".

XXVill. Zahrada, ploty.

Zahrada (n. zehrada), tím jménem vbec známá, jmenuje

se též humno (slov. dol.) a sad (han. záp. M. laš.). Ovocný sad

na poli slov šep nic a. Pole slívami (švestkami) posázené na

Laších slov si i vnik. Je-li zahrádka ped domem, ulika ke

dvem domovním mezi obma ploty sluje dolní k n. for tu a.

Na Hané bývaly zahrady obyejn ohrazeny plotem z vrbového

proutí. Do každého kolu v plot na vrchu zatloukli dva kolíky,

jeden v právo, druhý v levo nahnutý (V); mezi ty kolíky na-

kladli a pipletli trní tak, že se plot na hoe podobal trnovému

vnci, jemuž íkali trzub. Pes takový plot s trzubem nebylo

snadno pelézti do zahrady.

Jinde bývá plot šprlový (= šprleni', skládá-li se ze

šprl (látek), hontový z hont (vtších lat, pi vrchu proutím

spletených, slov.), stržový z dubových draek, ze „stržn"

(val.), din kovy z jedlových dínek (plochých polenec), mezi

kly zpošika. položených (val.), krkoškový z hlek (val.)^

týnkový z tjmek (látek, záp. M.). — Srub (dol.) je desková

ohrada dvoru = parkan. — Meslo (val. han.) n. hráz ba
(záp. M.i je „šraik" okolo luk nebo trávník (sloupce, na nich

pibité laty, po jedné nebo po dvou) — Cedron n. lící (dol.)

je „živý plot". Socha je sloup v plot, val. a han. též so-

mínec. Pílazek jest laveka pes plot prostrená, kolíky

podepená, kudy se pelézá. — Hlók (han.), místo v zahrad,

kde se voda stéká. Chladeník (laš.), chladenica (val),

besídka v zahrad. Humenec je spolený obma sousedm
prchod a prhon mezi jejich zahradami oplotnými.

XXIX. Vinohrad.

Aby nebylo k vinohradu od cesty pímého pístupu, jest

jeho kraj posázen brambory, zelím a p. Takový záhonek jmenuje
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se sádek. Brázda (chodníek) mezi svým a „ludskj^m" (cizím)

vinohradem shije runa; bok runy sluje odrnek. Fred
(rejd) je meze u vinohradu. Rady rév šlovou grefty. HJa-

vika jest podzemní peíí, z nhož pruty vinné révy vyrstají.

Zelený takový prut, z hlaviky vypuklý jmenuje se cún, až

zdevní, jest rývem. Úponky na rýv šlovou ruky n.

ocásky. Vrší jsou vršky vinné révy (stínat vrší). Prchlák
jest hrozen, s nhož kvt oprchává a jen nkde nkteré
zrnko zasedne.

Vinohrad se z jara naped kope, potom okopává, po-

sléze kopí. První kopace íkají post ni ca (posnica), protože

se koná v pst. Po druhé kopace (okopávce) vinohrad se

„vysmítá"', t. j. „výplivky" (vtviky za lístky vypuelé) se

zulamují. Smítka znamená a) smítání, /S) vysmítané výplivky,

smtá je dlník, který práci tu koná. Vinohrad se podva-
zu je, t. j. révy se uvazují ke kolkm. Po vinobraní se „kolí

smj^ká", t. j. vytahuje z vinohradu. Když víno dozrává, vino-

hrady se „zatýí", jsou zatýeny: hota (hlída) uváže na

vysokou ty jablka a zeliny na znamení, že se do vinohrad

nesmí.

Druhy rév, jež se v moravských vinohradech nejastji

pstují, jsou asi tyto: budinka (bílá, drobná zrnka), cinifádl,

asTadór = asladóra = tasladór = áslavský rýv (žluté hrozny),

greneš (erný, muškatelu podobný), heblín (popelavý jako podbl,

lupení krabaté, málo rozstihované), hrašina (Riessling), husí

apa = koií ocas = podblák = šedík, šedíek (má list pod-

blavý, víno kyselkavé, je nesný, „když uslyší bednáa, zmkne
honem"), klenica erná i velké hrozny, modravé, višové barvy,

„neáda vyzrá"), kozí cecek (obídný, má velká, podlouhlá zrna),

lampart ervený. Tipka (nkde = rézlink, jinde = lampart),

medoun (kaštanové barvy, sladký, málo nese), muškatel, pádeTský,

petržerák (žluté, rozstihované listy, drobné jak petrožel, víc

hrozny vidt než lupení), pihora (nese hrubé hrozny vinaté,

pozdji zameká) = pivora, regulka = rekuTka (bílá i erná,

drobné hrozny, málo vyzraje, nosí dost), ryzlink = ezrík, rohál,

ryvolka zeTená, saTvon, skoina (erná, skoro dozrává), šeina

(ídkavá, velká zrna), šryk (hrubý pe, sází se okolo domv
a stodol, má velké, bílé hrozny) = grúb, tokaj, topor (veliký

pe, listy má blavé, velmi rozstihované, veliké dlouhé hrozny.
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vaiovoec (ernozelený, ídkavý), valvoš, vavinský, co na Va-

vinca zrá), zanechor (má žluté hrozny; „Nechory" jméno vino-

hradu v Prušánkách), zelViš (nm. Krachgutedel).

Menší a vtší dobrotu hrozn stanoví toto poeka :lo; „Bu-

dinky do putynky, muškatele do kabele, grúby do huby."

Tresti jsou mláto vinné, na nmž se ervené víno nechává

nkolik dní, aby nabylo erné barvy.

Vo d n a r n. g r ú 1' (nm. Treberwein) : mláto se dá do sudu,

nalije se vody, a když „ízne" (kyše), pije se. — Ryšavé víno

= nm. Schiller. Víno vláškovatí, zvláškovatlo : houstne,

jako masné po nm plove; istí se metlou.

XXX. Len, konop, zelí.

1. L e n se trhá na jány(jána, kolik jedna ženská najednou

zastoupne). Vytrhaný len se rosí nebo moí. Potom se drhne
(odrhuje, vodrhluje) z hlávek (pálek) na drhlenách (drhlen,

drhlen, drhle pl.) a suší v pazdern. Tetí den pijdou tlu-

kai a tlukou len, a telky ho trou na trdlicích (mdlicích,

madlicích) a potírají na potírkách. Zpotíraný len se ochloje na

ochl, na vochli vyeše (hachluje na hachli) a paísá na paísce

(esáku). Na ochlovnisko (han.) se sedí. Ve Slezsku a na Vala-

ších hachli íkají še. Výesky šlovou paísky, vochliky. Telka

vždy dv hrsti (koátka) lnu váže v že mlíku; 20 žemliek

je suta (Tel), jinde 30 žemliek kloub.

Na Zlínsku hrst lnu nebo konopí sluje žemenka; 10-12
žemenek u vnec spletený^ch je kocúr; na Hané 30 že nicek
je kloub. Na Ždársku lnnému kloubu íkají oblá.

Kolovrátku na pedení íká se také: kolovratnica (koro-

vratnica, Zlín), gajc (Zábežsko), peslica (u Znojma; peslici

tam íkají kužel).

Paslének — paslínek, tradlínek (ej) je kroužek,

který pradlena nastrkuje na veteno, aby se lépe v ruce

toilo.

Te pálka (val.) je hl, kterou se koudel petepává, když

se má „navía" n. „nadívat".

Potáek je napedené veteno.

Baba íkají na Zábežsku pozadnímu, vytroušenému lnu;

bere se na „smrt" (vystrojení „smrti" na smrtnou nedli).
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Osmek, osmeky, osmeky = drobné odpadky koudele pi
potírání pod potírku napadala. Která tíelka dlá mnoho osraek,

ta „luntá", mnoho „rozluntá", rozcuchá (Slezsko).

Špunk, co zstane z „esáku" n. „paísek" (esané koudele

lnné) na vochlice za hebíky = cucek, gracka, zvoek.

Peení jsou lupínky na lnu.

2. Konop (sg. konopa) jsou poskonné (poskuky, val.)

a hlavaté (hlavaky, val.); moí se v moidle.

Vymoené a vysušené konop 1. lámou se nalámce, lamace

(slov. val. las.), tou se na trdlící, trlíci (han. záp. M.). 2. patí-

rají (potírají) se na patírce, potírce (dvojité lámce) n. na pot-

race, mdlici (záp. Mor.). Tíra je místo, kde se konop trou (val).

3. Hlavatíci zelné íká se vtšinou písada, porznu (na

záp. Mor.): košálky. Kousek pole, kde se písada ze semene

pstuje, je písadnisko.

Když se vykrojí hlávka, zbude chrást a košál = hlub

(slov. val. las.).

Když se zelí do beky nakládá, naped se nakrajuje (hlub

se rozkrojuje), potom se strúže na struhadloch (slov. val ), krouží

na kružadlech (han.), paží se (nakrajuje), potom kruža na nožach

n. na kružadlach (laš.).

XXXI. Hospodáské náadí a náiní.

Polní náadí krom vozu, tedy: pluh, koleka, brány a p.

jmenuje se „rolní ád" (val.), „náiní" (las): „Nmá voza, nmá
naia a kupil se koa."

Vz
1.



l''^ (1. 11.) vrchní rýfa, gryfa (Brnnsko), gréflna (Zlín),

žrd (Kyjov), 1**) (I. II.) spodní r^^fa atd - 2. (I. II.) me, meík,

šínka (Slezsko). — 3. (I. II. III.) luša, lišen (záp. M.). - 4. (I.)

rozprák, rozpon (Zlín), glam (val.). — 5. (I. II.) hikot; loukot

Y kolo spojené šlovou obkiad n. oklad. - 6. (I. II.) špica. —
7. (I. II.) hlava. — 8^' (II) násad, podstavek (Tebí). - 8^> (II)

osa, os (slov.), os (laš.), náprava. Konec nápravv z „hlavy"

trící na Zábežsku slov srážek: „Chétal se sražkama v ovózó".
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V srážku je zastren heb „zákolník" zvaný; je-li široký, se

steškoii, slov „záblatník" n. záblatnica (laš.). - 9. (11.) obrter,

voplín (Tebí). Zadek vozu nemá ,,obrtl'a" ; snice jsou mezi

násadem (laš. spodní podložkou) a podušicou (laš. vrchní pod-

ložkou). - 10 (II) klaniky, paleky (Tebí). — 11. (11.) svor-

ník, svoe (gen. svoeua), srde f. (záp. M.), váhovec. 12. (III.)

podkladek, pachole (Zlín) = píní deštice pibitá na spodních

gréíiuách, aby se spodek vozu neprohýbal. Na vtším voze jsou

dv pacholata. — 13. (II.) ramena, snice (Zlín). Zadní snice

šlovou rozsochy (Zlín) n. žídlo (val.), nazvané tak od rozpolt-

IV. V.

ného jazyka hadího, jemuž se íká „žídlo" — žihadlo. —
14. (III.) rozvora. Konec rozvory vzadu vynívající slov ocas,

ocásek, otr. Ped tímto koncem zastren jest v rozvoe svoe,

eený „závozník". - 15. (III.) šlajfa, srub (Zlín). — 16"' (I.)

klátky. — 16') (I.) pracky. — 17. (III.) svrák, svraka (Zlín),

renk (Br.). — 18. (III.) klanica. - 3. -r 18. rozsoší (han.). —
19. (I II.) lónek, záosek (Zlín), zákolník (han.). — 20. (II.) oko,

žabka, podTuška (val.\ aby kolo nevypadlo, kdyby se luša

zlomila. — 21. (II.) záblatník, víšek (Brnnsko). — 22. for-

mánek, káerek horní (Zlín) — 23. (II.) zdka, zdíka. —
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24 > (II ) kruh, 24^ (II.) držák, zdržák, zdržjak (St. Hrozenkov),

nášik (las.). — 25. (II.) zd, káerek dolní (Zlín). ~ 26'^ (II.)

brdce, brdco (val), brdeko (Zlín,\ rozporka (záp. M), 26''' (II.)

prclík. — 27 (II.) váhovisko, vážiše (záp. M.). 26 -\- 27. váha,

— 28. (II.) roublíek, vrúblík (Zlín\ — 29. (II.) táhlo, tahounek.

30 (II.) svorníek. — 31. (I. 11.) podýžda, podyt (Tebí), pod-

líštka (Brnnsko), podýma (St. Hrozenkov).*) — 32 (II.) podušica,

stolika. — 33. (II.) pás, tradlína (Zlín\ trolinkj' (las.) = železné

pásy. — 34. (I.) žabka. — 35. (I.) oko.

Fasiik n, fasunk. (IV.)

1. vrchní gréfina atd. 2. spodní gréfina atd. 3. rozpon.

4. me, šínka. 5. deregla (Zlín), kozlík, kelník n. kela (val),

pihrádek (proutný, Beclava), koírka (Vsetín), šejtrok (záp.

M.). 6. cigánka (Zlín), barbora. 7. obrtel. 8. násad, stolika.

9. pachole. 10. ktanika.

Na pedku i na zadku „podvázaní" (etz) pitahuje

gréfiny k snicám nebo k rozvoe.

Na Valaších „gréfy" (= fasunk) skládají se ze ty
vrlin (1. 2.), jež jsou spojeny rozpínáky (3 . Ve vrlinách jsou

deštky (4.), pruty (železné) a etaze.

„Spustit boky" u vozu, t. j. etízky boní uprosted fasuku,

aby se mohlo více naložiti. Vyduté boky na voze obilím naloženém

šlovou bejchy (Jicko*.

Naložená fra (senem a p.) „piláí" se silným devem na

zdýl pes fru položeným. Devu tomu íká se pauz, púz, póz,

póza, pavuz, pavuza, pabuza, pabza, V zadu pitahuje se pauz

provazem od greíiny ke grefin napjatým, kterémužto provazu se

íká: pauzník, pózník atd, táhlo, poutahlo (slov.); v pedu na-

pjasta jest napí „lana" (provaz) nebo etaz.

Haluzí, desky a p. na voze naložené pitahuje se závitkem

(úvitkem), t. j. silnou žerdí (vzpružinou).

Když se vozí hnj, nastrí se do obrtla (v pedu) a do

podušice (v zadu) místo klaniek klaníce (mnohem vyšší', o n
se opírají desky bonice, na spodku leží deska spodnica. Obma
bonicím íká se hnojnice. Vozí-li se hlína, štrk a p., zastrí se

v pedu i v zadu mezi bonice „elo" i deska píní).

*) Na uh. Slovensku podoj m a =^= píka pod ojem.
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Vezou-li se osoby ve voze žebinovém, je k nému s boku

pivázáno bidlo „longa, longoš" eené, aby se po nm pohodlnji

mohlo vylézti na vz.

Žebiny jsou delší a nižší uež fasuk a mají venkoncem

i v prostedku mee (las. šeble). Vozí se v nich obilí.

Malým žebinám na Brnnsku íkají rechtiny.

Žebinovému vozu íká se také kopák, protože se na nm
svážejí kopy obilní.

Voznica (vozní plachta) rozepne se pes „oblouky", jež

jsou zastreny v železných „žabkách" nebo-li „hašpách", na

vrchních gréfinách pibitých.

Luša (V.)

1. Lušnisko (ást devná o sob), lušna celek nebo 34-4,

2. Záblatník. 3. Zdíka. 4. ep.

Na uherském pomezí (Starý Hrozenkov) lušni íkají

feva.

Cep mají toliko dv zadní lušn; pední mají dole „oko"

(železný kruh), jímž se navlekou na osu (v. 3. IL). Pi
tchto lušách teba záoska (v. 19. II ), kdežto pi zadních jeho

místo zastupuje „ep". Zadní lušni íká se na Valaších „zálušek".

Pední lušu na Frenštatsku nazývají „podsošinou", oko „ob-

lapkem". Zadní luša pipevnna jest k fasuku „biíkem". Je

to tenká, pružná ty, zadrhnutá na vrchní gréfin etzem, dole

k lušni pitáhnutá „šparníkem" (železným kroužkem). Na ose

jsou dv díry. Pední luša navlee se okem mezi n; do díry

za lušnou strí se „žabka", aby se luša ke kolu netlaila, do

díry ped lušóu strí se záosek n. záblatník, aby se lusa s osy

nevysmekla. Zadní luša strí se epem do pední díry, v zadní

jest žabka.

Brzdou na voze bývalo kus deva, s pedu s koncem na

horu zvýšeným, s dlabem uprosted, do nhož se vpustilo kolo,

když bylo teba ,.hemovat". Uvázána byla húžvou (provazem,

etzem) na rozvoe. íkalo se jí: pes (Brnnsko), fena (han.

\

kocour (záp. Mor.), svina (vých. Mor.), škrhel (Rožnov). etzu,
kterým se kolo zaváže místo brzdy, íká se : zaháka (N, Msto),

svra nebo lancúch (Zlín).
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2. Pluh.

B.

A) Plužné koleka, koíca (val. las.), vzek (las.) 1) kluík,

kluovisko (las.), vodi (dol.), drabica (Brnnsko) — ojko plužních

koleek, s pedu opásáno zdíkou 2), železným páskem, aby ne-

pukalo. V zadu rozestupuje se ojko ve dv ramena, „sníce" n,

„sniky" 3), S\ jež na pi spojuje podyždka, podýma (St. Hro-

zenkov) 4). K ose (nápravce) pipevnno jest ojko píním
devem, jež jest pepásáno železnými pasy (tradlinkami) Píní
toto devo 5) nazývá se : násadek (Zlín), náhtavek (val.), žhlavík

(han.), slavík (záp. Mor.), poduška (laš.). V násadku upevnn
železný prut s dvma oky na vrchu, jimiž se provlékají opraty?

slov pohnek, pohoni 6), oka se jmenují brýle. Na starém

pluhu býval devný „ddek". V právo na ojku v zadu pibita

jest železná deska s dírkami, eená nahaák (Zlín), nahana
(dol), naháóka (han.) 7), do dírek se zastrkuje železná klika:

zarážka Jas.), zapinadlo (slov.), ímž se dává pluhu smr od

záhbna nebo do záhona. Váhovisko pro kon pipíná se ke klu-

íku s pedu: strí se do tlamky 8), drami v tlamce, ve váho-

visku a kluíku prostrí se dlouhý železný heb 9). Tramka
(Zlín) slov jinde : klamka (St. Hrozenkov,), pašeka (laš.), stolika

(dol); hebu 9) íká se: svoen (slov. val), svorník (laš.), srde
(záp. Mor.), lónek (han.). Pluh pipíná se ke kolekám takto-

zídel navlee se do železného kruhu 10), jenž slov: húžev (St.

Hrozenkov\ húžva (val. slov.), húžba (dol), haíža (laš.) a zatkne

železným hákem 11), jemuž se íká: kokotek (val. slov.), kohoutek

(Jicko), petekl (han.), potyka (záp. Mor.), potykel a pomyka
(laš.), poverák (St. Hrozenkov). ím dále ku pedu na zídeli

kokotek se zatkne, tím hloubji pluh oe.
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B) Pluh upevnn jest na hídeli 12), jemuž jinak líkaji:

plužisko (las.), hradzjel (St. Hrozenkov). Uprosted v hideli

zaraženo jest krojidio 13) jinak nazývané: krajadlo (záp. Mor),

íslo (Jicko), krj (las.). V díe hídelní upevnno jest krojidio

klínem, jemuž íkají „pašklín", s obou stran krojidla hídel pe-
pásán jest zdíkami 14) 14). Rochá (ruchadlo) 15), jehož zadní

ás slov kídlem 16), pipevnn jest šrouby 17) na slupici 18),

nahoe ve zídeli, na spodku ve splaze zadlabané. Slupica slov

jinak: srubica (val.), snubica (laš.), stupica (St. Hrozenkov),

slubica (záp. Mor.). ást splazu pod rocháem viditelná 19j slov

patka. Rukovti pluhu 20) šlovou : klae, glae (slov. val.), klee
(han.), nohy, ruky (laš.), priemky (St. Hrozenkov). Levá kla
slov val. „dlabovka", v ní jest hídel zadlabán a klíny, tak

eenými podklaniky 21) zaražen; pravé klai íká se pínoska.

Ob klae spojeny jsou píkou (laš.) 22), kteréž se jinak íká:

prut (slov.), rozpinák (val ), spinka (dol.), spružlák (St. Hrozenkov).

Na oškrabování bláta s rocháe jest otká 23), botka (záp.

Mor.), jejíž devná rukojet slov otisko n. otisko.

III.

IV,

HD

Zapáhnou-li se kon do pluhu, pipne se váhovisko k oii

plužných koleek, jak nahoe povdno. Pro voly je zvláštní

správa Váhu tu zastupují „krpadla", val. skipadta (III). Jest

to dvé deštiek spojených „kolkem" a) uprosted zastreným.
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Na konci „kolku" jsou „zábradky, jimiž piléhá k dešticím.

S pedu i v zadu v dešticích jsou dírky proti sob. V zadu

zastrí se do nich „svoenm" ojko plužných koleek c)j

s pedu „kluka" b). Kluka má na konci tlamu, t, j. konec její

jest pod spod ohnutý (vlastní klika), do ní se vstrí jama a

zastrí uprosted dlouhým svoenm, krky vol zastrí se na

koncích jaem „jehlicemi" (IV.).

Kon jsou zapraženy: sedlový „na poca", náruní „na

ruca"; tetí jest „opratní".

Nejede-li se na pole s vozem, veze se pluh na „vlákoch"

(víáky pl. m.). Ve Slezsku vlakm íkají smyky. „Zaviákovat

pluh" = dáti na vláky.

Na východní Morav starý pluh byl všecek ze deva, jenom

radlica a krojidlo byly železné. Klae i se splazem byly samo-

rostlé, z jednoho kusu. Pluhu takovému íkali „hladák", na rozdíl

od „dlabáku", jehož klae byly ve splazu zadlabané.

Ruchadlu íká se na vých. Mor. rochá, na Brnnsku
ruchán.

Eadliák n. venták na Zábežsku jest pluh o dvou radlicích.

Píevák (= pleják) ve Slezsku jest pluh na pletí epy.

Rusáky n. rušáky (Cultívator), nástroj, na nmž jsou adami
železné „patky", jimiž se poškrabuje povrch pdy.

3. Radlo.

1. hídel, 2. slubica n. pední sloupek, 3. socha n. zadní

sloupek, 4. ruka n. rukovítko, 5. radlo, 6. náradník, 7. rozhony.

29
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8. klíny, jimiž se hídel níž nebo výše staví. — Radlem na záp.

Mor. se peorává, brambory vyorávají a p.

eskému „koleku" ííká se: koleka n. kolca (u Hranic),

tácky n. táka (pl.: na tákoch) val. slov., kotou (záp. Mor.),

korbica (u Pernštýna).

Traka se jmenuje: traga (val. slov.), dragar (Zábežsko),

tragal (val.).

Taliga je valašský vozík o dvou kolech, na nmž rozvážejí

žebe, lopaty a p. po svt.

4. B r á n y.

h (>0
-^3

1. Desky (Zlín\ mee n. meíky (han.), prvlaky (záp. M.),

2. Podbranky, paprsky (dol.), svlaky (záp. Mor.), potem

3—6, v nich branné zuby (3).

Vláí se temi branami, jež jsou spojeny tpelami (4), t. j.

železnými oblouky (Jicko).



1. dv sanice, v nich (2) tyi pístíky = epy = hnátky

(val.). Pístíky jsou zadlabány ve dvou násadách (3), na nich

spoívajících. S pedu na nosícli sanic jest píka (4) strmo-

hiavec n. stemohlavec (Zh'n) eená. Uprosted pedního násadu

zavrtány jsou snice (5), ke strmohlavci na vrchu „zdíkou" (6),

t. j. železným pásem pipevnné. Ve snice zastreno jest oje (7).

Mezi snice pod pední násad prostrí se spružina (8), t. j.

habrová ty a uváže k oji, aby se oje drželo vzhru. Od strmo-

hlavca k oji pivázány jsou dv lany (9), díve houžvy nebo

provazy, nyní etzy.
Konec sanice, spedu ohnutý (10) slov nos ^= kivka,

kivica (val.) = kla; zadním koncm (11) íká se šarapatky:

„Stoupni si na šarapatky". Nkde bývá pes n píka = patky:

„Chyt sa na patky".

^an se brzdí „svlakem", t. j. chvojím vzadu pivázaným
(val.), nebo silným etzem, pod san podvázanj^m, jemuž

„kocour" íkají.

Pro osoby postaví se na san mezi tyi kianice (12) ko-

šina n. korba = kárník (Slezsko), kareta (Jicko).

Pší san, jež táhne lovk, šlovou pšáky, samotížky.

KTaky = klaary (laš.) jsou krátké sáiíky.

tí. Stroj na kon.

I. Chomout. II. emeni. III. Ohlav n. ohlávka.

1. Kle (han.), kléše (Zlín, devné okrají). — 2. podklad

(plátný, s kraji koženými), navlee se o sob koiiovi na krk,

aby ho chomout netlail = poduška. — 3. podprsník (etízek

nebo emen). — 4. držák n. nášik. — 5. hašpa, kruh.

— 6. závlaka. — 7. podpínka. — 8. svršec, zvršina (Zlín).

29* •
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— 9. iiádebí (Zlín), spinka, pohbetník se šlahounem, který

se za chomout zapíná. — 10. poboník, poboák. — 11. pro-

stranek, ostranek. — 12. stihle, sahle (slov.) — 13. oprata. —
14. udidlo, caiik, zubno (Zlín). — 15. náhubek. — ]6. náoník,

záklopa. — 17. retázek. — 18. štrupla, podpínka pod bradu

(Zlín). - 19. kroužka, gróžka (han.). —

7. Hrábí ca.

1. kosisko, 2. ruka, 3. kosa, 4 patka, 5. motyka, 6. zá-

kovka, 7. šípec (sloupec), zhlavík, (záp. M.) 7. -{- 8. branka,

9. rožence, prsty (záp. Mor.), 10. putiny (dráty, jimiž jsou

rožence pivázány k bránce), struny (záp. M.).

Motyka jest železné kutí na konci sloupce, má podobu

motyky, týkc jest vbit v konec sloupce a motyka zšíí dvou

prst visí pod pravým úhlem dol.

Patka jest konec kosy pod pravým úhlem sehnutý, po-

dobný motyce.

Zákovka jest železný kroužek (zdíka), jenž spojuje kosu

s hrabicí takto: zákovka navlee se svrchu na kosisko a pod-

vlee ža motyku, jež se octne pi kosisku s levé (vnitní)

strany. S pravé (vnjší) strany kosiska zastrí se kosa patkou

tolikéž do zákovky a k ní pirazí se ješt klín, aby vše

dobe drželo. Kosa zastrena jest soubžné s roženci pod pravj^m

úhlem k sloupci.

Vedle hrabice vyskytuje se novjší dobou tep a, t. j. plátno

natažené na oblúku.
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Na západní fMorav hrabici íkají,

„úhrabica", jí se „hasákuje" (kosí).

Na kutí kosy jest ,;k", stolika

o tech nohách, v níž v pedu zara-

žena jest „babka", „babíca", „nákovka"

(kovadlinka\ na ní se kosa klepe zvlášt-

ním kladívkem, eeným „klepá".

Na broušení kosy jest „brusek",

eený též: kamének, kamýšek, bramor,

osTa, osélka (val. las.). Brousek má seká
v devné nádobce s vodou za pás za-

strené, kteréžto se íká: krbík (Zlín),

krblík (laš.), krbek (Tebí), kíbík (val.),

kržek (uh.).

8. Pilka.

1. 2. šráky, 3. píka, 4. šra,
b. šlahúnek, 6. pilka, 7. ruka.

, O ,

, y
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9. St o lica ezací.

Prostor K) ohraniený spodní fošnou (silnou deskou) a

dvma boními deskami, do nhož se klade sláma na ezání

seky, sluje koryto. Pední ást koryta po píku M) nazývá

se hlava, její zakroucené konce N N), šlovou uši. S pedu
hlavy v járkách, v obou boních deskách vydlabaných zastrena

jest pohyblivá deštice H), píkladka zvaná. Pod ní dostává

se pod kosí L) slámy, kolik práv teba a zároveií chránna

jí ruka, by se nedostala pod kosí. Konec spodní fošny obit

jest želézkem J), po nmž kosí chodí. Pedním (kivým)

nohám E E) íká se kiviny V ep levé kiviny a v širokém

dlabe pravé pohybuje se vzhiiru dol strmohlavec C) kter}'ž

zhlavím a) ven trí a zárove pravou kivinu dvma ušima
b, b) objímá Slape-li se na podnožku 0\ pohybuje se strmo-

hlavec s kosíem i se zídelem B) vzhru dol. Tím uvozuje se

v pohyb také podavaka D), ve zídeli upevnná, která lopat-

kou na konci se spodu v dlab ve fošni vrážejíc, slámu ku pedu
pod kosí postrkuje. S pružin a F) (hrabová ty), na háku

ve ošni zavšená, zdvihá celou spodní pohyblivou ás vzhru.

XXXII. Tkalcovský stav.

a) káery, b) stavidlo (prsník), c) bidlo, d) svorka, e) pa-

prstek, f) vratidlo, g) žába (psík), h) podnožky, i) brdeka.
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k) návoj, 1) talíe, m) barbora, n) paiata, p) pružec, p) brdo,

q) šince.
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rri.ovalia

Piišin:^

a) píšeFe (12). b' b^ kíže.

XXXIII. Rodina.

Rodina znamená obyejn vzdálenjší píbuzenstvo : strýce,

tety, bratrance, švakry, kmotry atd. : „Sú spoiu z rodiny", „zme

trochu do rodiny". Téhož významu je píze, pátelina (las.)

asvojina, s tím však rozdílem, že „rodina" má více význam

abstraktní, „píze" a „pátelina" konkrétní: „Všecka píze
se sešla". „Až se sejde na poheb pátelina". „Zme svoji" = jsme

píbuzní. — Pítel jest druh, kamarád, pátel píbuzný. —
„Naši sú nemocní", „naších néni doma", rodiové = hospodá
nebo hospody, „kde sú vaši?"

„Jož má plod" == dít (Tišnov). V Konici je dít „ma-

linký", rub „vtší, 2— 31eté". Na Zábežsku jest rob dít

vbec. C hasna (-ate), chása, chasník na Valaších jest dít
obojího pohlaví. Na Zlínsku chasník znamená hocha 14—20letého,

jinde eledína. Chasa jest svobodný mladý lid obojího pohlaví:

„Hospodái chodá na ranní, chasa na hrubú" ; zvlášt lid služebný,

v panském dvoe. — Na Karlovicích dítti íkají také dr bek.

BTízata (val), bližata (laš.), spoieata (han.) jsou

dvojata. Jedinák = jediný syn. Pastorka a pastorkyu
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znají jenom na Valaších; jinde jim íkají nevlastní syn, nevlastní

dcera. — Chovanec, chovanica jsou dti chudších píbuz-

ných neb i cizí siroty, jež bezdtní hospodái za vlastní vycho-

vávají a potom své živnosti jako dtem vlastním postupují. Jména

svého takoví chovanci nemní. — Ormanká*) jest v Bojkovicích

a místy na Hané žák ze školy vyšlý. Ohnaš na Zlínsku zna-

mená iako chasník hocha 14—20letého, jenže ve smyslu hrubším;

na Val. Klobouku takovým íkají kamas, jinde na Valaších

J o k m e s.

Hoši známi jsou jenom na záp. Morav, jinde jim íkají

chlapci, na Laších synci: „Ti su to synci", „kaj idt, synci".

Jinde užívá se toho slova v tom smysle jen v ísle jednotném:

j,"" i je to synek?" zvlá.st tvarem zdrobnlým: „í si, syneku?"
— Ogar na Valaších, Hranicku, Jicku, Záhoí Lipenském a ve

Frenštát, ogara (pl. ogaré), ogarec, ogaisko na Zlínsku, Vy-

zovsku a Val. Klobouku znamená chlapce vbec: „Ogaré, podme

tam*', „kde zas bhá ten náš ogara?" Jinde je to slovo bud

zcela neznámo, nebo jest nadávkou, jako na p. v Píbore. —
eledín na Místeku jest chlapec od 14 let, na Hradišsku

chasník svobodný; „naša eled" = naše chasa.

Pacholek na Podluží je estný název svobodného chasníka

:

„Jaký si to pacholek, ked sa ho bojíš?" Jinde slovo to znamená

eledína od tažného dobytka, a domácího syna, aC služebného.

Sohaj, šuhaj je hezký, pkn rostlý chlapík.

Chlap na vjxh. Morav nemá do sebe nižádné pihany

;

každý dosplý mužský jest chlapem. „Naši chlapi sú v lesi",

praví hospody o svém muži, dosplých synech a dosplém
pacholku. Na Laších jest chlop tolik co manžel: „Muj chlop

je na polu", „chlop mi umul", „to je její chlop"; chlop ek =
mužíek. Chlap ve Slezsku jest nadávkou.

Cérka na Zlínsku a na Valaších jest dve vbec, i dosp-

lejší: „Cérky, podme na trávu", „naše cérky pas". Jinde íkají

dva (-ate), dve (han. záp. Mor.\ dvic a. Dv uch a

(dbucha val.) jest odrostlejší dve. Dívka je služebná, d-
veka je slovem lichotuým: „í si, dveko?" (= dvátko**).

*) Z lat. hora inanca, ponvadž mu hodiny do školního vzdlání chybu-

jící nahrazovati bylo opakovai hodinou nedlní.

**} Cera na Perovsku je po výtce dcera z gruntu: „Což, tá to Uiože

dla, dyž je cera". „A to proto, že je cera, tancovala do veera". (Píse z Líšn;.
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Roba (slov. val. han.) je každá dosplá ženská, svobodná

i vdaná: „Naše roby sú na poli", praví hospodá o své žen,

dosplých dcerách a o dívce služebné. Mnohem širšího v}'znamu

je slovo to na Laších. Kdežto se ho na vj^chodní Morav jen

o tetí osob užívá, oslovuje se jím na Laších také osoba druhá

:

„Robo, zazpívej psniku", pravila v Ostravici souseda soused.

Jinde na Morav by ji bu oslovila kestným jménem, nebo by

jí ekla „sestro". Mimo to znaí roba na Laších manželku, jako

chlop manžela : „Poslechni roby, hybaj z robu" pravila v Petold
hospodská opilému muži, pro nhož si pišla žena do hospody.

„To je jeho roba", „už mam druhu robu". „Velebný pane, Vy
st tu nebyli, dyž nioja roba umela" (Opavsko). Na západní

Morav je slovo roba docela neznámo.

Také baba na Laších znamená vdanou ženskou vbec a

manželku zvlášt beze vší píhany: „My baby rady si zavdamy".

„Byly zme tam edem samy baby". „Moja baba id". „Ma doma
svoju babu".

Svobodný muž na Podluží slov slobodák, ženatý m u ž á k.

O sob manželé íkají (mimo Lachy): mj, moja; mj starý,

moja stará*) a oslovují se : taku — matko, tato — mamo (slov.,

val), pantáto — panímámo Ždár;, hospodá — hospodyo(laš,).

Rodim dti íkají: tato — mamo (Pomoraví, Zábežsko,

záp. Slezsko), táto — mámo — mami (záp. M,), tatíku — raamnko
(zl. slov. val.), tatíku — mamiko (dol., Podluží), tatínku — ma-

minko (záp. Mor), tatuTku - mamulko (Laši mor.), tatíku —
matiko (han., Opavsko). „Otcové mi umeli", laš. (= rodie).

Tyto názvy jsou všude ustáleny. Na Slovensku na p. jen maliké

dti rodim íkají tato — mamo, eklo-li by tak odrostlejší dít,

pokládalo by se to za mazleni. Kde íkají tatíek, tam tatínek

zní „po pansku". Na Jemnicku pisthovalý soused, jemuž dti

po dívjším zvyku íkali „tatínku" místo taméjšího „táto", po-

držel jméno „tatínek" za posmšnou pezdívku.

Ddu abáb se íká: staíek - staenka (Zlínsko,

Vsacko, laš.), staeek a staenka (dol., Pomoraví, han., záp. Mor.),

staeek — staenka (uh.), starý tata — stará mama (Lanžot),

ddáek — babika (Kloboucko val.. Brodsko), ddáek — ba-

bnka (Zálesí, Brumov), ddiek — babika (porznu), ddóšek —
*) „Naši staí" jsou pedkové: „Naši staí vykládávali".
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babika (Brnnsko), dédóšek — babika (Tebísko, Ždarsko),

ddoušek — bába (Jemnicko), dída — bába (Bohdikov), ddek
— babka (u Litovle a Zábrežsko*). — Ddovi na záp. Morav
íkají také dóda (Vj^myslice) n. douda. Na Valaších dda
znamená „staíkova otce" (pradda). V Blatnici i jinde, kde dda
jmenuji ddákem a babiku babnkou, jest staeek praddem,

staenka prabábou. Na Strážniku strynka znamená prabábu.

Slova vnuk a vnuka znjí vtšinou „vuk, vnuka".

Brate a sestro znamenají také tolik, co kamaráde,

kamarádko: „Poíme tam, bratrové" oslovují se kamarádi, v sing.

obyejn „kamaráde, brate !" „Sestro milá" oslovují se pítelkyn.

VI as nik (vlastenec) a vlasnica jsou druzí bratranci

(han záp. Mor.), na Zálesí jim íkají bratráata, na Jihlavsku

sestíata, na Ždársku stíata. — Pobratráana Rož-

novsku je syn otcova nebo matina bratrance.

Strýc a tetka, oby. strýek a tetika znamená vt-

šinou bratra a sestru otcovu i matinu. „Strj^ku a tetiko"

íkají dti každému hospodái a hospodyni v ddin. Valaši íkají

strýek a stryná. Laši stryk a tetka. Jinde je strýek
otcv bratr, jeho žena slov stryná (Pomoraví, Pod), uh.),

matin bratr slov ujec (ujeek), jeho žena ujiná (ujina, uj-

enka); tetika jest otcova nebo matina sestra. Také na sev.

Morav hójec, hójek znamená matina bratra. — Teté na

Valaších znamená manžela tetina — Strnnka na Pomoraví

jest otcova švakrov.i, strnika na Val. tetika bratrancova.

Tchán, tchyn mezi lidem mor. není nikde známo; na

Zlínsku, na Hané ij. íká se jim „tatíku, mamnko", na Podluží

„svadební tata, svadební mama" nebo „svat (svatík) a svatka",

oba šlovou „svaté", svatové; toto také známo na Val, na St.

Hrozenkov „svako" = tchán. V písni z Velké (Bart. II. . 454.)

„Tam a, Bože, tam na, de bych byla sama, de by n cvegruša

nerozkazovala", cvegruša znamená tchyni. Na záp. Morav
(Meziísko, Tebísko) tchán a tchyn šlovou „pantatik" a „pani-

matka". — Na Zlínsku s vátí c i jsou rodie ženichovi a nevstini

navzájem. Totéž znamená svat - svatka (pl. svatové) na uh.

*) Tam i vnouata ua svého dda a svou babiku volají „ddku" a

„babko!"' Jinde by se to pokládalo za trestuhodné klukovství. — Babka zna-

mená jinde na Morav porodní bábu
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pomezí a na Valašsku. — „Stará svatka" na vých. Morav zna-

mená obratnou ženu, oby. z píbuzenstva, jež na svatb zastu-

puje matku nevstinu a všecko svatební veselí poádá; jí po

boku stojí „starý svata", Na záp. Morav jí íkají „stará svarbí".

Na Jihlavsku „svarbí" znamená kmotru.

Vedle kmotr a km o tra íká se „kmucháek a kmotenka"
;

na Eožnovsku „kesný otec. kesná matika" nebo „kesni tata^

kesni mama". Tak i na Lašich, nebo „kesn}', kesná". „ke-

sníek, kesnika", v Lanžot „krsný, krsná" (kmotr a kmotra

je tam „na bimvce"). Na jižním Opavsku užívají slova „pote-

ek" (z nm. Pathe). — Na Karlovicích a na Jicku „kesný"

(kesníek), „kesná" (kesnika), „kesne dti" jsou dti ná

kest nesené.

Rovnák (las.), vrstevník — vrstevnica jsou lidé

stejného vku, d rusá (drusík) stejného jména kestního: „Druso,

drusíku"^ oslovuje na p. Pavel — Pavla.

Milý a milá slují na Slov., Val. a Lašich „galán, gaTánka",

na Podl, uh. pomezí „frajer (frajír), frajerka (frajírka). Jinde íkají:

„Chodí za panno, má panno", „za nevsto".

Svobodná matka slov: závitka (slov. (v^al.), ponvadž
nesmla nositi lelíka (copu) spuštného jako dívky svobodné

nýbrž otoený okolo hlavy jako ženy vdané, dopušatka n. dopu-

stiika (las.), zmrhalka — zmrhalica (han. dol. záp. Mor.), pre-

spánka (uh.).

Hospodái a hospodyni val. laš. uh. íká se gazda —
gazdéna. Na Ždársku je mladý pantáta syn hospodá, mladá
panímáma jeho žena; starý pantáta, stará panímáma
jsou rodie výmnkái.

Chasou služebnou na vtším grunt slov. a val. jest

krava n. kravaka (na záp. Mor. pastvec — pastvica), dívka,

pohnek (pohoni), pacholek. Na Frýdecku má sedlák pohoníe,

prostedníka, pacholka, sviae, — postyrku a kuchyíiskou dívku*

Na Podluží dvece íkají „naša služebná", pacholku „náš eledín".

Jména na východní a jižní Morav má skoro každý ti:

kestní, rodinné a rodové. Kestního jména doptávají se otázkou

„jak je ti (vám)? (Josef, Ana), rodinného (pízbiska) u dtí:

„í si?" a u dosplých: „Jak t (vás) volajú?" a rodového:

„Jak sa píšete?" Pizbiskem rozeznávají se rodiny téhož rodu
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od sebe: toto pízltisko tak zobecní, že jméno rodové se zapo-

iiiíiiii. „Nil nás (t. j. na moji rodinn) sa nedoptáte, leda na Ti-

sováky [t. rodinu Tisovákovu), to vám každý ogarec ukáže,

kde bývajú Tisováci. Ale na íáe a ve škole, alebo dyž co

pijde z kanceláfa, to na píšu „Pavlát" (Rožnov). „Voiajú sa

Smekovýcb, ale píšu jich Benešových" (Lanžot\ Na Horní Bev
jsou „pízbiska" : Jan z podvrchu, Ondra z pozavrška, Jura

zpod OkrúhTanky a p. Dti na otázku „í si?" odpovídají: „Jo-

zefa Macekového, po Janu Kantorovém, Jury pozavrškovélio;

kestní jméno jest tam, jakož i leckde jinde jménem hlavním.

— Na západní Morav Anna Trnkova provdavši se za Jozea

Dvoáka se potom „dvoákuje" (jmenuje se Dvoáková).

O vzájemném oslovování byla již ásten zmínka. Na
Valaších nedosplí dosplým íkají „strýku (strýce), tetiko

(tetko); dosplí stejného vku sob „kesný, kesná", dosplí

nedosplým „synku, dva", dtem „chasníku, ogárku, dvátko".

Na Hané chasa hospodáíím íkala „strée, tetko", potom

„stréko, tetiko" (díve se tak íkalo toliko píbuzným), nyní

zaínají „pantáto, pamámo". Na Rožnovsku služebná dveka
hospodyni oslovuje „mamnko", hospodáe „tatíku". „Co ste

vy, mamnko, udlali, poslali ste za mnou tatíka;" praví d-
veka hospodyni (Kulda, II. 286). Ve Frenštát zámožnjší

mštany oslovují „pane Michno, paní Michnova", sice „pane

strye, pattko", na Štramberce „pani mamko".

XXXIV, Odv.

1. Názvy všeobecné.

Šativo (laš.), piodv (val.) = šatstvo, obláka šat =
jedno obleení (han.), obšata: „Nemám na zimu obšaty". „Obšata

njaká se musí koupit." — Šata = šat, odv, šátek (val),

šatina = ein Kleidungsstuck (val). Kabát „na potlúkavo" = na

obyejné chodní, na potloukání, Strapizierrock. — Vysleený,

bez obleku, bez oblee jest, kdo je bez kabátu nebo vbec bez

šatu svrchního ; laš. bez oblea ^ bez kabátu a s hlavou nepo-

krytou. — Háby, coll hábí je staré šatstvo.

Na Laších kabát a vesta se odívá, gaTaty (kalhoty) a

boty obúvajú, košula se obléká.

„Já sa odéju"— dám si šátek na hlavu, „ododju sa" =::: sd-

lám šátek s hlavy (.íicko).
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2. Košile ženská.

Košile ženská skládala se vtšinou ze tí ástí, kteréž

byly: 1. od pasu do polovic lýtek, zvaná: a) rubá (val. slov.,

Jicko), b) opasek (han.), c) spodnica (Slezsko), d) spodník (uh.),

e) sukúa (Perovsko), 1) košula (dol. Malenovsko, Napajedelsko,

Kromižsko, Zábežsko)

;

2. ást od pasu nahoru do pl prs, zvaná : a) opléko

nebo opléí (val, slov. dol, han.), b) oplétaka (Záhoí lip.),

c) podsádka n. podnáramek (Píborsko), d) stonek = stánek

(Místecko)

;

3. svrchní ást zvaná: a) rukávce (mor.), b) košula (Slezsko).

Opléko bylo vtšinou k ásti spodní pišito, a nazývalo

se pak obé rubáem, košulou nebo spodnicou, kdežto zase tato

spodní ást proti opléku slula podolkem. Podolek tento (rubá,

košula, spodnica) byl z hrubého plátna konopného nebo paes-

ného, sešitý na zpsob nynjší košile, a piléhal tsn k tlu.

Opléko bylo z plátna tenkého, v zadu pišity byly na nm
provázky, kteréž se v pedu dírkami protáhly a zavázaly a tak

•celé opléko vzhru držely. Provázky tyto sluly: prorámky,

trháky, šandy, od nichž pak se košile tato také nazývala:

prorámica, trháková neb i oplénica (od opTéka).*)

Opasek hanácký ml podobu sukn, a opléko bylo od

nho oddleno ; bylo vzadu pkn vyšívané, z pedu pevnou

pentlí zašorované, piléhajíc tsn k tlu jako šnrovaka.

Rukávce, volná svrchní ást košile, byly z tenkého plátna

lnného. Záda rukávc slují stánek, prsní ást pednica,
rukávy všity jsou v náramky. Límec rukávc valašských byl

úzký a slul obojek, jinde byl límec asnatý, 4—10 loket

dlouhý, z tenkého plátna, všelijak vyšívaný, a slul grézl,

pTacák (han.), obršlák (slov.). Rukávy byly na všední den

úzké, bez okras, na nedli „nažachoené" (nadrchané), u rukou

s „kadrlaty" (krajkami).

Na Frýdecku rukávce šlovou „chrvotek" (= chrvátek).

Košile mužská mívala rozporek v zadu. Slováci nosí

košili v pedu i v zadu z gatí ven; tato ás košile jmenuje

se rýTek.

*) Na Jicku provázky „pi šorcoch" sluly „ramenníky", „pi leknicoch"

„nábetky".
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3. Sukn.

Sukn za stará býval}' bílé, na všední den z hrubšího, na

nedli z tenšího plátna, a sluly: letnic a, lek ni ca, kasanka
(val.), frtoch (han.): obnošený dal se do barvy a slul šorec;

z tenšího plátna, vyleštný jmenoval se skleák, Tišák, brišák,

šusák, fér tuch (laš.).

Na Jicku jsou nkolikerý sukn: kro maska (ervená,

na veliké svátky), leknica (erná, bez života, dole s modrou

obrubou), mezila nka (zelená, život zlatou portou lemovaný),

šorec (obyejná, novovká sukn).

Jiná jména: vlnnka (val., ta slula vlastn sukn), šuri-

maua (ervená, vlnná s ernými pruhy, val.), bumbaska
(z „bombasu", vlnné látky, laš.), kartu nka (kartounová),

barvenica (záp. Mor.) = tlaenka n. tlaenica (laš ) = šarka

= tišenka (sukn plátná, na modro barvená), štroíka (laš.),

režnica (režná sukn, Ždár) = kytle, kytlice, škrobe ni ca

(škrobená sukn, laš.), c a s k a (záp. Mor.), š u r c (všední sukn.

Sloup), šlapaná (val.), stru pana (val.), podvlika = spod-

ák = burdák (spodní sukn, laš). Cahél je rozporek

u sukn (Tel).

4. Zástra.

Zástra je na všední den; svátení zástra se jmenuje

frtoch n. frtúšek (slov. dol. val), frtóšek (han). Jiná jména

jsou: kasanka (Hranice, laš.), kasánka (Jicko), pednica
(val, laš.), pedníek (místy na Hané\ zápasnic a, zápasnická

(Slezsko), pasinka (Daice).

Flák (Jicko) je zástra mužská a všední ženská.

PachuTa, zástrka zdvižená, v níž se nco nese (val».

Kídlo = klín: Dít si sedlo matce na kídlo (záp. Mor.).

5. Kabátek.

L'ajbik, valašský kabátek ženskj', kožešinou podšitý se

„kšosty" (šosy), laj d í k, soukenný modrý kabátek (han.), k o z i n a,

]ajdík flanelový na obyejno (han.), marýnka, všední kabátec

plátný nebo z bílého sukna (val.) = grytan (Píbor) = va-

laška (han.\ župánek, lajdík soukenný (han.), kacabaja,
kabátek ženský novjšího pvodu, batan, kazajka ženská
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s nabíranými, vycpanými rameny (lian.), kusáry, kacabajka bez

rukáv, „edem na pole" (Jicko), kabich, ženský kabátek

(Zábežsko).

6. epec.

Hanácky vdané nosívaly a zde onde posud nosí o dom
epec bez šatka. — G ar gula byl hanácký epec svatební;

skládal se z vlastní garguTe, t. j. úzkého loubku, jenž byl

v zadu uzaven plátenným dénkem, nádhern vyšívaným, a ze

šatky, t. j. dlouhého tenkého plátna, do nhož se gargula za-

vázala a jehož cípy v zadu visely až pod kolena. „Už mne za-

epiTi, v garguru mne pistrojíTi" (svatební píse). Na Hranicku

íkají gargula epci, jejž nosí vdané ženy pod šátkem. Ve Slezsku

epci vdaných žen íkají kaptur, kapturek, karkula.

Na Podluží svobodné dívky nosí na svátek epce zvláštního

tvaru, rožljiy zvané. Lepenková forma dol sehnutá, na vrchu

pitisknutá tak, že se v zadu koní ve dva rožky, 20 cm. dlouhá

a 25 cm. vysoká, obšita jest ervenou, kvtovanou látkou (orná-

tovou*. Na vrchu v zadu rožky ozdobeny jsou rží z pentlí bílých

ržových a modrých spletenou, „netopýrem" zvanou, jejíž pentle

dol splývají; vlasy v tyle zakryty jsou pentlovou „ržou". Ženy
nosí místo rožk epec, rožkm podobný, ale mnohem vtší,

v zadu ve dva rohy s pošika stesnutý.

Dudek je starodávný epec valašský, rznobarevný, s pentlí.

Ustroj hlavy nevstiny a družiek ve Velké u Strážnice

slov hlade ní. ásti jeho jsou: 1. predkánka (pantle) ; 2. kánka

(s perlikami); 3. záušnice (kulaté kytky hedbávné); 4. vnec
(kytka na vrchu) ; 5. pantle (v zadu). Jiné názvy v popise „Mo-

ravské svatby" str. 18 a ve sbírce „Lid a národ" na rzných
místech.

7. Šátek.

Šátek na hlavu slov: šátek, šatka, šate ka (val.),

runík (uh.), pvodn šátek „do ruky", jakož si jej ženské

brávají do kostela, k muzice a na besedy: „Vem si šátek do

ruky", zapomla sem „šátek do ruky"*), zástra (Jicko);

obrus, šátek ženský na krk (Perovsko).

Šátek se rozmanitým zpsobem na hlav zavazuje, a každý

tento zpsob má své jméno. Šátek zavázaný kížem pes bradu

*) Runíku na utírání tam (i jinde) íkají utrák.
30
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v tyle nahoru cípem slov babuša: Mla šátek na babušu

zavázaný, odtud; zababušit se. Šátek pod bradu uvázaný je na

ba bulku (Br.). Když šátek do tyla zavázaný nad ušima

s obou stran do pedu polokruhem trí, zavázán jest na n á-

ušnice.
V Kloboucích brnnských šátek pod bradu zavázaný slov

kukla, v Kobylí kuku, v ejkovicích žudíík.

Dolky uvazují si šátky na skybky, na švajky (== ná.

ušnice), na dénko (do týla), na ocas (dlouhý cíp splývá po

zádech, z pedu jsou „ušniky"), na polku n. na veselanku
(oba konce z týla pes ramena do pedu otoené).

Šátek „po hanácku" uvázaný je zalíšený.

Turá je veliký „turecký" (ervený) šátek (slov.), ca-

falét, šátek kapesní (Hodslavice), polvka n. plka, šátek

do kíže rozstížený, na krk.

Rúška je valašská bílá plena na hlavu, 2 lokte dlouhá,

V4 lokte široká. Konce její jsou krásn vyšívány Rúška se

zavazuje vzadu na volný uzel.

8. Odvadlo.
Odvadlem za stará bývala bílá plachta, kterouž Slovenky

a Valašky nosívali smotanou pod paží, jdouce do kostela. Placht
této íkalo se: obrus (slov.), obr úsek (val.), plina (záp.

Mor.), iochtuša n. íoktuša (Slezsko i záp. Mor.). Pozdji

nastaly vlnné šátky: odváky (val.), vfií áky, vTanky (laš.),

háby (Jicko), hyty (Opavsko).

Odivaka, hanuška, chvka je plachta, ve které se

dít nosí.

Zakryvaka jest na Podluží pekrásn vyšívaná plena,

jíž „krsná" 1 kmotra) na ktu dít zakrývá.

Úvod nic a, slavnostní plachta z celého plátna, ve tré

složeného, ti lokte dlouhá, uprosted vyšívaná. Úvodnicu dávala

kmotenka nevst, kteráž si v ní nesla na zdavky knížky

modlitební. Když se pak uvádla s díttem, nesla je v úvodnici

jako v „chvce".

9. Vlasy ženských.

Pletenci vlas, dol visícímu neb okolo hlavy otoenému

íká se TeTík (slov., val., han.), relík n. rulík (Br.), mrdús



- 467 —

(Lanžhot), ocásek (Breclava, Jicko, las.), chvost (St. Hrozen-

kov), vrko (Polom ve Slezsku), cop fzáp. Mor.), Pí pletek
jest stužka vpletená v konec „ocásku" (las.). Malým dvátkm
splétají vlasy „do kosa" neboli „na zahrádku", t. j. spletou

vlasy po tech praméncích od ucha k uchu nad elem. Piesnuté
vlasy z pod šátku vyhlédající šlovou lišt více. „Chodníku"
uprosted hlavy íká se vtšinou pútec.

10. Kalhoty.

Úzké soukenné kalhoty slovenské a valašské šlovou n o-

havice. Valašské šity jsou bud „na talí" (sešité jenom po

jedné stran) nebo „na vidliky" (sešité ve dva obyejné švy).

Laši nohavicím íkají gaTety, gala ty. Gat jsou kalhoty

mstské nebo plátné všední; nohavica jejich jmenuje se gatica.

P i s á k y (val.) jsou cajkové gat. Plátným nohavicím

širokým, jež Slováci na všední den nosí, bud v botách nebo

pes boty do polovic lýtek, íká se: plátenice, Tuty, drTe,

drlavice, píky, taslaví ce.

Kožené kalhoty hanácké slují koženky, erveníce,
ban.

Podvlikakám íká se: spodní gat, spodnáky (las.'*,

pod zuvky ( aš.).

Pudlo n. sedni je zadní ást nohavic.

Nohavice upevovaly se okolo pasu úzkým emenem, je-

muž místy rapec íkají, na svátek byl široký pás.

11. Vesta.
Vesta mužská i ženská sluje: kordula, kordúJka (slov.,

val.), frydka (han.), brunclek, bruslek (val., las., Zá-

bežsko\

12. Župica. Halena. Kožich.

Župica je svrchní šat (kabát) valašský na svátek, dlouhá

pod kolena, ze sukna modrého (na Zlínsku) nebo zeleného.

V bocích klíny jsou „na fald" pehnuty, tak že od tla odstá-

vají, obojek je stojatý, uprosted zašpiatlý (V. „Lid a národ"

I. str. 33).

Halena valašská je téhož stihu jako župica; je z bílé

hun a nosí se na všední den. Hanácké haleny byly z houn
30*
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jemnjši, v ipoly rovné (bez faldu) a šly až po paty. Slovenské

haleny (haliny) jsou kratší a širší, na zádech visí široký obojek

jemuž také íkají: cimbál, hazuclia, schlopec, slanina, darmovis,

lypa. Takové cimbálové lialiny bývaly a ásten jsou posud

také na celé západní Morav. Na Frýdecku halen íkají hunka.

„Horáci" (Velká atd.) nosí kabáty z bílé hun, zvláštního

stihu; erné výložky na rukávech šlovou tam „liajtáše". —
Klopy jsou ohrnutá a obrácená ás kabátu na prsou (Jicko;.

— Šosu na východní Morav íkají klín, na západní soch.

Grytka (las.) je špenzr z modrého sukna = rukávník

(Záhoí lip.) = ganduš (Zábežsko).

L'ajtrek (val.) — krátká kabaa s kapsami,

Plant (Zábežsko) = kabát. V Brušperku kabátu íkají

župan.

Burýš (val.) je hndý kabát.

Kožuch se rozeznává: rasovák (bez okrasy), dubeíiák
(hndý, okolo krku premovaný modrou kožešinou), buchti-
kový (bílý, s ernou beraninou u krku a u rukou), ocasatý
(koní se v pedu i v zadu ocasem, bez rozporku, obléká se

pes hlavu. Místy na Síovensku kožichu íkají k e p e .
S u b a je mužský i ženský kožich svátení, modrým suknem

obšítý, lišinou premovaný. Za stará bývaly i nádherné šuby se

zlatým tepením.

Ment li k je ženský kožíšek erným suknem obšítý a vy-

šívaný.

13. Kl obouk a epice

Širák, veliký a široký klobouk (val.) = širák (Brodsko)

= šírán. Širúch na Podluží je malý klobouek se stechou

schlípenou, gulá tamže je svátení klobouk, širúcha nco
vyšší, bez stechy, na zpsob hrotku, jakž mu i sousedé íkají.

Plstka, valašský nízký klobouk s úzkou stechou, horýl,

vysoký starodávný klobouk valašský. Také gever, geverec
Valaši klobouku za stará íkali.

Klobouk mádénko a stechu, nebo svršek a puti nu
(Zábežsko).

epice bývaly za stará soukenné neb aksamitové, kože-

šinou obšíté, dle kteréžto kožešiny mly svá jména: sobolovica
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n. sobolina, vidrovica (slov.) = viderka (las.) — bedí epica

(Br.), tchoovica, kunica, baranica. Helma íkají chlupaté

epici (N. Msto).

Šítovica, baranica s trojúhelníkem ze zlaté porty

v ele (han.). Mrázovi ca, vj-soká baranica (Br.). Ak sa-

mí tka byla vidrovica, zvaná tak dle aksamitového „dénka".

Na Vyzovsku nosili rzné aksamítky dle zámožnosti : bohatí

nosili je vykrojeny v pedu, chudobní v zadu, poloviní na boku.

Nmi ca, mi clen a (han.), ervenobílá, vlnná epice

pletená s dlouhým tapcem; nosili ji v zim pod kloboukem.

Kaškét (Slezsko), kaškýt (han.) jest obyejná epice

se štítem, u Loštic jí íkají helma. Lepá, iépka, iépeka =
epika (val.).

14. Obuv.

Na všední den Slováci nosili boty úkladáky, boty ,,na

úklad" šité, t. j na vrch švem, jenž spojuje podešev s nártem;

na svátek ižmy, na zpsob uherský šité. Ozdobou ižem byly

kraj áky (krajavice, krajoviky, sekavice), vysoké podkovky,

jimiž bylo lze i na tvrdé dlažb vykrojiti dlek, když se šuhaj

na podpatku otoil Pi tanci se krajakami luskalo.

Boty s tvrdými vyleštnými holínkami šlovou lýtkovice;

mužské boty s mkkými holínkami jsou „nabírané", ženské

„navrápené*' (slov.).

Smoíák „je bot, co má šev v zadu" (val).

Obtáky n. otáky je sláma, jíž se v zim noha otoí,

než se obuje.

Stevíc, stív (val), stevík (las.). Stevíce „zámiškové"

jsou stevíce jirchové s peskami, nahoe erven lemované

(han.). Valašky nosí stív s „íypaem", jazykem, jímž se roz-

porek zakryje. OdoTík slov kramflík na stevíci: „Dyž se

un nehlásí, ja se ho nprošim, takových syneku v odoliku

nosím- (las.).

Papu, papua skládá se z nkolika ástí, jež jsou:

1. kopýtce (hounná punocha), 2. epka kožená (pišije se

s pedu na nárt, jako když se boty „kaplují"), 3. ohebélko

kožené (opatek), hazuška (cvikl na kotníku), 4. podešva Ta-

kovým papuím íkají na Píborsku halenice, protože jsou
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z téže houn jako halena. Labuné jsou staré, škaredé papue
(val.). Na Zábiežsku a na západní Morav papuím íkají báe
Kocúry jsou domácí papue z okrajk (val.).

Krpec n. krpel (val.) mn. . krpé — krpí — krpom —
kipoch — krpami, n. krpce, skládá se ze dvou ástí.

Naped se obuje na nohu kopj^tce (hounná punocha);
na kopýtce pišoruje se „uávlaky" (eménky) kožený krpec,
z jednoho kusu kže vykrojen}\ Na Zábežsku íkají krpse
ženským botkám.

Janary (Zlín), lan ary (las.), bagany (Zábežsko)
jsou polobotky ženské.

Sustky jsou stevíky z ervené skopoviny, zelenou aksa-

mítkou lemované (val).

Skarbaly, škrábe (y) íká se staré obuvi ženské.

Cukle (laš.), kláteky (Brodsko), bandóre(y) a hluky
(záp. Mor.) jsou devnky.

Onuci Valaši íkají š a é n k a.

Podzuváky šlovou galoše (val.).

Panochy (han. panuch ) jsou bud „vázané"*) (pletené)

nebo stávkové (tkané ). Ubírané panochy = u b r a k y
—

vrapované panochy = nata háky jsou dlouhé valašské

panochy ze sukna ušité, hust , nabírané" neboli „vrapované"

(faldované). — Vyleky (vlekyi šlovou hanácké plátné

panochy bez chodidel (k ervenícím). Ženská panocha beze

stopy sluje haruša.
O vlaky jsou vlnné podvazky (val.).

15. Knoflíky.

Bombík n. gombík, kulatý knoflík pi župici. Kapák
veliký knoflík cínový u vesty (Brnnsko). Kotu Ta (— zapinák,

spinka\ veliký, ploskatý knoflík z kosti nebo z perleti zvící

ryšáku, zapínat košili na prsou (val.j, Pakožka, trojhraný

pleskatý knoflíek na val. župici. Tatareek, kostný knoflíek

u košile. Bleška (han.), írgál. frkaka, frka (laš.)

= amrda. Haklík (háek) zapíná se do babice.

*) Na východní Morav íká se panochy vá-'.at (ne: plésti).
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16. Rozdílj^ ve stroji a kroji: a) ,.pacholk„ (svobod-

ných) a ,.mužák" (žená).

Slováci svobodní nosí košile vyšívané, ženái nevyšívané;

zvláštní ozdobou tchto jest široký pás kožený. Svobodni mají

na korduli kamrholové kyty ervené, ženatí jen tapeky pi
šrkách. Na Brodsku mají na širáku žluté šrky až do vrchu,

ženatí jen jednu šrku na prst. Svobodní nosí ižmy s dlou-

hými hedbávnými tapci, ženatí prosté boty.

Na Horúácích (Velká) svobodní nosí na klobouku ervený
„šmuk" (pantíu), ženatí zelený.

Na Kromižsku svobodní nosili na košili pod krkem er-
venou pantli (v pst modrou) a na klobouku ervené, široké

pantle s kraje „dýnka" na kraj stechy pišité; oženivše se

nosili klobouk opentlený do dne do roka

Na Krumlovsku oženiv se mladík jeden roh na klobouku

zahnul a pišil („na jednu facku").

b) dívek (dvat) a žen.

Svobodné nosily lelik spuštný, vdané okolo hlavy otoený

(obalena, babinec). Na Laších dvata chodí s holou hlavou.

Znakem ženy je epec (gargula>, jejž ženy nosí pod šátkem,

o dom také bez šátku. Na Kj^jovsku nosí gargulu i svobodné,

ale tak, aby ji zpod šátku nebylo vidti, kdežto vdané ji mají

spedu perlikami vyšívanou a vidti jim z ní i cípky nad

ušima.

Na Kromižsku nosily ženy do roka po svatb „obalenu",

t. ]. ervené kožené srdce lelíkem obtoené a bílý šátek složenj-,

jen pes elo do tyla zavázán}', „jako když hlava bolí".

Skoro všude nosívaly svobodné šátek zavázaný pod bradu,

vdané „na záušnice" do tyla.

Kožichy nosívaly jen vdané.

17. Smutek.

Smutení barvou byla za stará bílá. V advent a pst
šuhaji slovenští kosíky (péra na klobouku) odkládají. V Mor-

kové (u Jiína) má „kabátek" (živtek, kordúlka) spedu šoro-

vání ervené, v as smutku zelené nebo modré.

Na Kromižsku, dostal-li chlapec „bed" nebo jinou zlou

nemoc, matka ho „zaslíbila". Takový nesml pak nositi nic
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erveného. Pod krkem u košile a na klobouku nosil pantle

modré a koženky žluté místo ervených.

Dtské šaty slují: popasinek (dtský živtek po pás),

kanduch, k and úsek (val.), župan (Slezsko).

XXXV. Jídlo.

Baba (babka, babika, babvka), buchta z lepší mouky
zadlaná mlékem

;

b a c ó c h, sndý placek, nechutný vdolek (Br.)

;

báchor, peivo z bílé mouky zadlané teplým mlékem a

vejci (záp. Mor.);

báleš (béieš, bíliš) == . dolek;

bandur, štrycle peená na štdrý den (Zábežsko) n. o

sv. Mikuláši (M. Ostrava i;

beneš = báleš;

blka 1. žemlika (vých. M.), 2. pleténka doma peená (han.);

bílá polívka, mléná (Žár);

b i z = mlezivo (v. t.)

;

bochníek, buchta na velikononí svátky (Daice)

;

boží milosti, smažené tsto podoby židovských mack,
smaží se v ostatky;

bochének, žemlika (Rožnov)

;

brambory na Novomstsku se jedí: 1. na šupavo (= na

loupaku\ 2. kutané (rozdrobené a omašténé)

;

brány, peivo svatební z bílé mouky: kolo a dva tstové

pruty na zdýl, dva na pfí (Podluží);

braové maso (laš.) = vepové, bud „sviže" n. iudzene

(uzené);

bryja: „svží" ovoce (jabka, hrušky) se pokrájí a uvaí,

do toho se vleje mouka zaklechtaná v mlíe (laš.). Ve Slezsku

dlají bryju z chebzinek (— hular, han.);

buchty vaené, v hrnci dušené, mlékem napuštné (han.)

;

b u b 1 a n i n a : potlukou se vaené brambory, do nich se dá

škvark, zasype trochou mouky a zadlá vodou nebo mlékem

(záp. Mor.).

Cagar, placek ze sndé mouky (Hranice);

calta, skládanka (Daice);

caletk^ val. (celetka, laš.) buchetka

;
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couráka, zaklechtaná polévka (Ždár),

erná polívka, zasmažená (záp. M.)

;

esnekaka (han.) = esnekovica (val), esneková po-

lévka (na snídaní);

ír = zátrky (val.), kousky, noky;

oovica, zasmažená polévka eovicová (Zlín);

u chajd a, káva (žertovné) val.

Demikát (uh.) = domikát (val.), syrná polévka;

dordan, J^esný kolá (Jevíko);

dr koti na, rosol, sulc (slov.);

droby 1. z drbeže: kídla, nohy, krk, hlava atd,, 2. játra,

ledviny, plíce a p. z vtších zvírat, 3. jitrnica a jelito (val.);

drobená polévka, polévka se strouhánkem (záp. M.) =
drobkovica (Zlín);

drobky, strouhánek hrubší (Zlín);

drtinky (val.) = strky, strouhánek;

dušiky, doma peené žemle, bochýnky (Ždár);

dýchané k, peivo velikononí: uvaí se krupice, do ní

se natlue pl kopy vajec, pidá slaniny uzeného i telecího

masa, koení a pak se to upee (Br.) =: svítek;

džgance (trhance), kousky pod polévku (val.)

Frgál, placka (Zábeh).

Ger Ta, ídká polévka (val.) = grolia;

erúlovica, polévka z „grúlu" : na vinné mláto naleje se

vody a nechá se kysat; z toho „grúlu" pak se zasmaží po-

lévka (slov.);

grumbaka, rozvaené trnky syrové (Brodsko).

Haleka (hálek) = haluzka, šiška, knedlík (Slezsko);

haluzka, šiška, knedlík (Laši mor.); haluzky na kvasnicách

= narušané šišky =: kyslé šišky ; tené haluzky =noky (Píbor);

hanácká svadba: zelí a hrách, každé o sob se vaí
a jí se lžíci toho a lžíci onoho, nebo se to smíchá (val.);

harampole (harabole, papole) = chamula (v. t.) Litovel;

hlavika = dýchánek (v. t.) Tebí = pávovika (Kunštát)

;

hlúbovnik, vdolek potítý posekanými zelnými hlouby

koštály), na másle usmaženými (val.);

h n e t k a: 1. pesná placka ; 2. kaše prosná zasypaná moukou

(han.) ; 3. kaše z brambor a mouky (záp. Mor.) = nytyk, netyja

;
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homulka (las.) = homolka (mor. tvaržek);

honnákaša(N. Jiín), lionnka (Slezsko) = kaše láman-

ková (z lámaného jemene);

hiboví ca, hubová polévka;

hrstková polívka, v níž se vaí kaše, krup, oky,
„každého hrstku" (han.);

hruškovník (hrušák), vdolek potený vaenými hruškami

sušenými (val. slov.);

hu Danka (Slezsko) =:• hibovica;

hular, zasmažené chebzinky;

husika (hos'ka), štrycle, z vyrážkové mouky žitné, nadí-

vaná tvarohem n. povidlím
;
pee se pi chleb žebrákm (Znojmo).

Chamula, ovocná kaše: kížaly jabkové a hruškové se ve

mléce uvaí a zasmaží (slov. val.); 2. ovocná polévka (Slezsko);

chléb se zlaté lopaty, od pekae kupovaný;

chTebrka, chlebová polévka: horká voda osolená, v ní

kousek másla, pak se nadrobí chleba (Píbor);

chování: „Ta (teba) pismyi (pinésti) chovaní z msta"
= strava (las.);

chorýš, chorý (sndý) chléb (val.);

chudaka (chudaa), hubená polévka. Na Hané zavaí se

ve vod kaše, potom se zalije mlékem, jinde zavaí se kaše

v pouhé vod;
chudé rytíe, skybky chleba nebo buchty ve vejcích

oválené a na másle usmažené (val.)

Jabánka, jablková polévka (val,);

jabenica, kaše z rozvaených jablek (val.);

jabka drceny, bramborová kaše (Ždár);

jamenky, kroupy z jemene; „krupy" jsou z pohanky

(Slezsko)

;

jalovcová polévka, „dyž néni masného, tož se uvaí

„jalovcová" = jalová (slov.);

Janek, skrojek chleba (val.).

j e z i v o (coll.), jídlo, Nahrungsmittel (vých. Mor.).

Jídelní lístek žiový: 1. z Klenovic na Hané a) sní-

daní: chléb s tvaržkem n. kvašeným oharkem (v zim: zelí

o 8. hod.); b) obd: polévka hrachová (uková, kroupová, luk-

šová, zemáková), buchty (vdoleky, beneše); c) svaina: tvaržky
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s chlebem ; d) veere : polévka lukšová, krupica (drobová máka)
a vdolky ; — ' krom žní : kýška (podmáslí) a kolá (tvaroh

s máslem), v zim zabijaka; prasat se zabije nkolik. —
2. Z Citová na Hané a) snídaní na poli: chléb se syrém n. tva-

ržky (v zim : polévka esneková, kmínová a j.) ; b) obd (den jak

den): zelí s chlebem, polévka, peená kaša, vdolky; c) svaina:

tvariižky s chlebem; d) veei'e: zelí, lukšová polévka, krupica,

vdolky; — krom žní obd (mimo polévku): v pondlí: hnetka,

v úterý: maso, ve stedu: míšanina (kroupy s hrachem), ve

tvrtek: maso,^v pátek: koláe (masné šišk}^, tašky). — 3. Z Mor-

ková u N. Jiína, obd : zelí s chlebem, bílá máka kyselá, prosná

kaša na mléce, pohanená kaša, krupica, lukše, haluzky s trn-

kami (povidlím\ osúchy nadrobené v mléce syrovém. To všecko

musí na obd býti, sice pomlouvají: „Tam nebylo krupice, ani

osúcha nedali, tam nepobízali" a p. — 4. Z Polanky na Valaších

:

Do práce jdou o sedmi (na Hané a jinde na úsvit!), posnídají

u hospodáe: goralku, kyselicu s chlebem, kasu (šišky masné,

vdolky), o 10. hod. svaina: brynza s chlebem (nkde i goralka)^

o 12 hod. obd: polévka zasmažeuá, zelí s chlebem, vdolky (ze-

máky s brynzou), o 4. hod. svaina : co ostane od obda, o 8—

9

hod. veee : chléb nebo zemáky s chlebem. — Mimo žn hlavním

jídlem na Valaších je snídani. Tu se vaí zemáky se zelím, kru-

pice jemenná nebo pohanená (na žernov natená), nebo „šupaa"

s mlékem nebo mašenkou. Nkdy bývají otrky (struhánek) v mléce

zavaené. O poledni se nevaí, nýbrž „svaí", co zbylo od rána.

Hanákovi nejlepším pochutnáním jest „erný (uzené) maso

a bílý šéšk". Jídla se jedí horká: „s oha do hobé". V horna-

tých krajinách slezských nejastjším jídlem jsou „kobzole se

zelím": „Co k suidaiíu?" Kobzole a zeli. — „Co k obdu" ? Zeli

a kobzole. — „Co k veei?" Kobzole ze zelim. „Kobzole a žele

to je jídlo vesele".

jížka (hižka), pražená mouka, zápražka (záp. Mor.);

jodán, bramborová kaše (Jevíko).

Kabáek = pagáek (v. t.). Bezová;

kadlubek, vykrojený v krajíci chleba dlek, do nhož se

dává kravam máslo se syrém na pole;

kanafasky: mouka se zadlá kýškou, vymíchá vaekou,

pidají se ti vajíka, v hrnci se to dá do peci, potom se po

kuších lžikou na mísu naklade, omastí a posype (han.);
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kapánky, tsto kapané do vroucí polévky;

kapouni, vaená epa (Ždár);

kaša: prosná (jáhelná, žlutá), pohanená, bílá (krupicová

n. rýžová), mouná (z mouky a vajec), režná (kroupková);

kašo ví ca, polévka z kaše bud v mléce nebo ve vod
vaené a zasmažené;

kTuska, šiška, knedlík (Frenštát);

kmíanka = kmínovica, kmínová polévka (na snídaní);

k nedle, nudle (val);

k nik alka = vejskalka, šlížek; jsa dlouhý asto v krku

uvízne a „kníkne", výskne (záp. Mor.);

knoíTa, šiška (Podluží);

koblih, koblížek: 1. smažený (v ostatky); 2. podlouhlý ma-
kovnik (Litovel); 3. = nové léto (na nový rok peený kolá), Jicko

;

kocmanda, bramborová kaše (uh.);

kocmoch, mouná kaše (Bríí.);

koií svadba, zelí a zemáky (val.);

koií tanec, kousky se zelím (Teš), jinde: hrách

s kroupami;

kolá na vých. Morav bývá jenom na svatb, sice íká
se koláiím „vdolky"

;

koláek: 1. := vdolek (Podluží); 2. koláky s kadlátkama
=: švestkové knedlíky (Br.); 3. = haJužky, noky (val,);

kontrabáš, brambory s pohanenou kaší míchané, peené
a slaninou maštné (val.);

kousky, veliké noky, bud! do polévky nebo maštné (vých.

Mor.); 2. kousky z chleba: vyrážkový chléb se pokrají, mlékem
spaí a posype makem (Br.);

krajance, nudle (Podluží);

k rampám pul a = chamula (val);

kra pí e, Butterteig;

kehanec (kehák), pagáek, v nmž je hodn másla, by

byl kehký;

kehotiny = boží milosti (záp. Mor.);

kreple = koblihy (Opava);

kesák, nekysaný pagá (val);

kižák, peivo na zpsob preclíka (slov.);

kroupy se doma ve stup „opichovaly" „pichem": „Moc
opichova, málo kroup" (han.), nebo „tloukly se tloukem" (Slezsko)

;
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krtice: rozválené tsto se pokrájí na tverce, uvaí a

omastí a popluská trnkama (povidlím);

kruchánek, jená veka slaná (záp. Mor.; srovn. „slanj'

jak kruch");

krumplovica, bramborová polévka (slov.j;

kupance = kiehotiny (záp. Mor.);

krupic a, krupiná kaše vaená, na Hané také na plechu

peená

;

kule, knedlík (Zábežsko)

;

kulivále (kulivary i kule), švestkové knedlík}' (slov.):

kyselic a, polévka ze zelnice (zelné vody), zahrkané sme-

tanou a vejci (vých. Mor.);

kyselo, polévka z kvasu (Zábežsko).

Láman^c, tenký a kehký pagáek, jenž se jí s mlékem

nebo sladkou omákou (val.);

lámanka, jemen opíchaný na hrubé, lámané kroupy;

na Valaších mele se na žernov. Lámanka se vaí nebo pee
na zpsob kaše;

lámankovica, lámanková polévka;

íepucha (lepocha), chamula ze „suší" (sušeného ovoce:

švestek, kížal, hrušek), las

;

Tíjanec = lívanec, litý vdolek (jižn. Mor.);

lokeš 1. kolá z chlebové mouky (val. uh.), 2. placek

bramborový na zpsob ameletty posypaný makem (Podluží);

lukše (lokše), nudle;

Tucha, ídká polévka (val.).

Máka, omáka;
magaióny 1. zavíjané šišk}', nadívané trnkama, 2. tašky

nadívané tvarohem nebo krupicí;.

makota, zelenina;

mako v nik (laš. makvka\ podlouhlý koláek nadívaný makem;
peivo vánoní;

maltaša, hrachový pokrm štdroveerní (val.);

m ar van, buchta z pohanené mouky (Slezsko);

mas nota (masné) coll. : máslo, sádlo, slanina;

m a škrt a, pamlsek (val);

mašenka, máka ze sladkého mléka moukou zahrka-

ného; máejí se v ní podlesníky (val.);
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mcliura, kolá na tvero zahnutý, pee se na „šmigrust"

(Jicko)

;

míšanina (koií sód, koií svajba), kroupy s lirachem

(han.) = miškulanc (slov.);

mlád 1. svatební peivo tyfhranaté, nadívané makem,

2. velkononí bochýnek, 3. výslužka dvece = bochnik chleba

(záp. M);

mltízivo = mlzevo dian), radovánek (sev. Mor.), biz

(záp. M.), vrzanec (laš.) jest buchta zadlaná prvním, hustým

mlékem, vydojeným kráv po otelení, kterémužto mléku íkají

též mlezivo, mledivo (laš.', zdojky (záp. M);
morny (pl. tem.), prosná kaše s krupicí posypaná per-

níkem (záp. M.);

mrva 11 (mrvánek), peivo na zpsob vnce, též smažené

(val. las.)-,

múcka, namletá pohanka v mléku vaená (Jicko);

múanka, jídlo z mouky (val);

m uni ca, mouná kaše (val.);

mouka mletá žernovem jest žernica. — Když se mele

pšenice na „eském" mlýn: „krupica" jde pytlem pod žíberko

a „mouka pozrnová" do truhly. Krupica se nasype znovu na

koš, pak je z ni nejlepší mouka „krupicová". Potom se „štráfajú"

otruby, z nich se vymele „štráfka", konen se ješt otruby

{= odry) melou na „odrovou mouku". Krupicová je na buchty,

pozrnová na hrubší buchty a lepší šišky, štráfka na šišky oby-

ejné, odrová na hrubé vdolky a na zásmažky. Vyrážka
jest nejlepší mouka žitná: chléb z vyrážky;

muíny, šišky s povidlím (val.
;

murny, brambory s moukou vaené (záp. M.).

Ná inek, skrojek chleba (záp. M.);

nádiní, buchta na pekái peená, v ní hodn vajec a

másla. Peivo slavnostní, na Jicku „sa posílá edem do polohu"

;

nadívaní, buchta z krupice (han.);

nádivka, peivo velikononí (han.) = hlavika (v. t.);

nadívajna (nádivka), ím se mouná jídla nadívají:

povidlí, tvaroh, mák atd. (záp. M.);

ne tuhy, škubánky (Ždársko);

nety ja: z kaše na ídko uvaené a moukou zasypané udlají

se kule, nadjí povidlím, omastí a posypou tvarohem (vých. Mor.);
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nové Teto, vánoka (Jicko).

Obe ház ka (obcházanica), zbytek nádivky jelitové; na
Jicku jí íkají „nvlezJo", gen. -a, t. j., co nevlezlo do jelit.

objed za (objeza), lahdka (val);

obživa, Lebensunterhalt : Pjdu do svta, dybych tam

nejakú obživu našel (vých. Mor.)

;

ocet, omáka z drobv a krve vepové v oct syrovát-

kovém vaená (slov.);

odchlebá, kolá z chlebového tsta (Br.);
o d k o r á k, chléb od krky odpadlý (Br.)

;

ochrnál (chochrák), veliký vdolek (val.);

omláde k, kvásek na bílé peivo;
opékané c, placka ped palem peená (^val.)

;

o such, kolt z chlebového tsta (uh.), nemazaný placek

(Jicko)

;

o v ar, ovaené v kotle droby vepové;

ovarová polévka má jména: ovarovica, obarovica,

jalitnica (Slezsko), jelitná n. jitrnicová polévka (záp. M.), trdel-

nica (han.), trdelná polívka (Br.), bouka (Zábežsko), bouková
polévka (záp. M.).

Pagá, pagáek, pesné peivo, placka. Z mouky pše-

niné, zamísené máslem a vejci, pekou se kehké a chutné

pagáky na pou (vých. M.);

palibrada, zelí po sládku (val., žertovn);

pampuch, roztluené vaené brambory, s moukou smí-

chané, na rendlíku smažené (laš.);

panenka (panoška), podlouhlý bochýnek (štricle) chleba

(i másla) záp. M.

;

paniek, skrojek chleba (val.)

;

parkaši, zelná polévka (N. Msto
;

pas kudy, pamlsky (Opava);

patenty, lívance bramborové (slov.);

pec i války, bramborové koláky (Ždár);

peká, placka (záp. M.)

;

péry 1. veliké kyslé šišky, nadívané povidlím (han.),

2. tašky s povidlím (val);

pšáky = šlížky, šúlky (Cej);

p i rohy — péry (Podluží);
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placek, veliký vdolek (kolá), „co sa ich pt nají

z jedného" (Jicko);

placách = placek (Slezsko);

pfeco (plecovnik), pecen chleba, do nhož zapeena šunka

(pleco): V pondlí velikononí dostane každý svj plecovnik.

Na Jicku jest plecovnik klobása zapeená v tst pšeniném;

pee se v ostatky;

pleténka, pletená houska;

plganka, bramborová kaše (Podluží);

poba ranec (brusák), lívanec pes celý plech, se švest-

kami na vrchu nakladenými (laš.);

podlávka, všecko, ím se koláe „podlávají" na po-

vrchu: povidlí, tvaroh a p. (Brii.);

podlesnik: syrové zemáky postrouhané smíchají se

s vaenými, rozmakanými a s kyselým mlékem (n. s kyselou

smetanou) ; tsto se rozmaže po tenku na zelné listy, upee se a

pomásti. Jedí se bu samy nebo s mašenkou (val.);

podpúška (podpouška), šf.áva z peené vypeená (val.);

p o h 1 u t k a, skládanka (štricle) povidlím potená (Slezsko)

;

pochlápance, kúsky (noky) „pochTápané" (polité) po-

vidlím (slov.);

pochútka, nejlepší kousek schová se od štola „na po-

chútku",

pokrápka, masnota na koláe, „pokrápat vdolky" (slov.);

polívka „se stebe" nebo „chlipe" (laš.), slov. „chlpe";

pomaený vdolek, makem posypaný (Slezsko);

poplamyk, chlebový kolá, pomazaný máslem, pee se pi
chleb u plamene na kraji peci (Slezsko);

poídnka, ídká polévka (val.);

posnídanek, druhé snídaní (záp. Mor.) esky: po-

snídanka.

posplka (pospolka), co se vaí pospolu := hrách a

kroupy; — o ei: Mischmasch (Kaudervsrelsch) (laš.);

posypaní k, vdolek posypaný perníkem (Hranice);

poškrabek (val. poškrobek), koláek z poškrabaného

tsta upeený;

potradlo, vše, ím se koláe potírají: povidlí, tvaroh

atd. (val.);
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poživa, proviant: „Nesu si poživu na celý týde" (vý-

chodní Mor.);

pracha and a, postrouhaná mrkev usušená, jíž posypávají

mouná jídla, také : perník (záp. Mor.)

;

praská, vdolek s brynzou nebo tvarohem (val.);

praskokrky, tuhé noky (Podluží);

praženka, prosná kaše s moukou upražená (Hranice);

pražma, pražené a mleté klásky pede žnmi v as nouze:

„eká na to jak na pražmu" (záp. Mor.);

pedobdek, druhé snídaní = posnídanek (laš.);

pedplaník (= pedplameník), = poplamyk (Píbor);

pesil ák^ brambory rozválejí se s pšeninou moukou,

upekou a zamotají jako omeletta (slov.);

prkésy, podlouhlé koláe tvarohem potené (val.);

pu alka, hrách ve vod namoený, až puí, pak upražený;

jídala se na slavnost „Maeny" v nedli smrtnou;

pukán ce, peené buchtiky spaené mlékem, pomazané

medem a posypané makem; jídlo štdroveerní (slov.);

pupák = pukanec (uh.).

Radovánek = m.lezivo (v. t.) (Zábežsko);

ezance, pery nenadívané (Bzenec);

režák, kulá z chlebové mouky (han.);

roháky (prsteky), peivo na zpsob prst rozkro-

jené (han.);

rohlíky, doma peené z máslového tsta;

rochán, veliký kolá z odrové mouky, povidlím nebo

hruškami pomazaný (val.);

rozbhle c, chléb nízk}^, rozkysalý (Br.);

rozpek, kolá z chlebového tsta (záp. Mor.).

Samodílná (= sklená) polévka bramborová, nezasma-

žená (Žd!ár);

sekanina, sekané ízky, karbenádle (slov.);

skládanka, Stritzel (vých. Mor.);

sklínko v á polévka, bramborová s kroupkami bez zá-

smažky (Žd!ár);

sklípek na chleb (= slípka), vypuklina bez krky;
slanáek, chlebový kolá solí posypaný (Br.);

slepé ryby, omeletty (val);



— 482 —

sma ženec, koblih (Litovel);

smaženka, koblih (Podluží);

smažinka, vajeina (Slezsko);

strky (stírka), strouhánek v mléce zavaený (vých.

Mor.)

;

strkovica, polévka se strkami (vých. Mor.);

stapaka = zelaka = kyselica (od plovoucích v ní

„stapc" zelí) val.

strava, luštniny, lámanka, kaša prosná a pohanená
(vých. Mor.);

stebaka, ídká polévka (Slezsko);

stíkanky, druh koblih (záp. Mor.);

strouhanice, buchta ze strouhaných zemák (Zábežsko);

suky: tsto se zadlá jak na tašky, rozválí, pomásti, po-

sype krupicí, smotá, zaváže na suky a uvaí jako šiška; z jednoho

závitku jsou dva, ti suky (han.)

;

sušené kížaly — 1. peínky, 2. pecky (laš), 3. krajanky

(vých. Mor.); - suchá hloza, sušené ovoce vbec (Brod) =
suš (laš.);

svcenník, velikononí buchta (Slezsko);

svíka z bravka, svíková peené (Slezsko);

svíjanka, zakládaný kolá na „šraigrust" (Jicko);

svítek = dýchánek (v. t.) Zlín;

sypání, vše, ím se mouné jídlo posypává (záp. Mor.);

syrnica (domikát), polévka ze staré brynze v pst.

„Uvaí se voda, hodí se do ní užica brynze, a už je" (val);

Še draka, štdroveerní polévka: uvaí se naped hrách

nebo oka, k tomu se pidá hib, suchých švestek, hrušek a

zemák, a to vše vaí se znovu (val.)

;

še drak, velikánský kolá štdroveerní (val.);

šepány = makovnik, štricélka makem nadívaná (peivo

vánoní), Brn.;

ší pálka (krajanka), sušená kížala (val.);

šiška, knedlík; jedí se bud s polévkou, zvlášt hibovou

nebo s mákou (koprovou, oharkovou, hibovou, kenovou^ neb

omaštné

;

šišky kyslé (kysané, púchlé), z bílé mouky, máejí se

v mléce, v nmž se kus másla roztopí (vých. Mor.);
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šišky kresué (pesné): tsto na dlouhé váleky roz-

válené se na kousky rozkrájí a uvaí. „Šišky" uvaené se

omastí, perníkem a cukrem posypou (záp. Mor.)

;

šišky zapa kove: mouka se zadlá vroucí vodou, šišky

z toho tsta uvaené se roztrhají, pomásti a posypou makem
nebo tvarohem i han).

Na Valaších šišky íkají „škubancm" (nokám), na Podluží

koblihám nenadívaným, na záp. Mor. koblihám vbec;

škraka, roztopená slanina s mlékem; mastí se jí zemáky

a pohanená kaša (val.);

škrobanka (škrabanka), polévka struhánková (Slezsko);

škubance (šklubánky), noky mouné nebo z mouky a

brambor

;

škva enina (škvaénka, škvraka, škvarica, škraenica,

vajeina

;

šlížek, ušoulaný kousek tsta; jedí se pomaštné a po-

sypané. V nkterých osadách slovenských „šlížky se zelím"

zaaly se jísti na škaredou stedu a jedly se po celý pst: na

syrové zelí kvašené nasypaly se šlíže a promíchaly.

Na Podluží šlíže jsou zvláštní peivo: z režné mouky, za-

dlané podmáslím, udlá se peivo na zpsob veliké podkovy,

upee se v peci, upeené poleje se velou vodou, voda se sleje

a šlíže nechají se vypráhnouti, potom se podkovy polámou, po-

másti a posypou. — Kysané šlíže íkají tam kyslým šiškám;

špluchtance, kapánky do polévky;

šrtka, kus uzeného masa: zabili jsme prase na šrtky =
na maso; opak: na slaniny;

šulánky — šlíže iBr.);

svalena (švalkovica), polévka drobková (slov.);

švihu l'a, jalová polévka zasmažená (val.);

Tlu inky: Když voda ve valem, trochu se jí odleje a

voda v hrnci se zasype dobrou pšeninou moukou a utlaí se.

Potom se v tom tst udlají ti dírky, a když voda tmi dír-

kami na vrch vyvírá, míchá se to, až stuhne. Jí se to na kusy

roztrhané, bud omaštné, nebo popluskané horkým povidlím

(Hranice)

;

topénka = topinka;

taslák (val.), tasavisko (las.), rosol;

31*
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trdelník: tsto se roztáhne v dlouhý provaz, kter^' se

otoí o trdlo a upee (val.);

trepky, drobné šišky moky) v polévce (val.);

trhance, škubance z prosné kaše (han.) jinde = noky;

t r n á k, kolá poten}' povidlím

;

tr pálky = škubánky (záp. Mor.);

trpálky pražené: pražená mouka se zadlá velou

vodou; kousky z toho tsta uvaené jedí se pomaštné a po-

sypané (záp. Mor.); trpálky také znamenají totéž, co nm.
Sterz

;

trocilka (trucilka), štricle: chleba, másla;

tvarožnák, kolá potený tvarohem;

tvaržky (tak eené olomoucké) dlají se na Hané

v každém dom do zásoby na žn hned z jara, kdy bývají na

snídaní, nkdy i na svainu. Na dobrých tvaržkách hospodyn

nemálo si zakládá.

Uíkauiná, vepový žaludek a veliké stevo nadívané;

jinde: strýc ujec a tetka káteina, n. ddek a babka.

Válence = zátrky, kousky, noky (val);

vá = strava (v. t.) Kunštát;

varhule, švestkové knedlíky (záp. Mor.);

vaivo, zeleniny, Gemiise (laš.);

varmuža 1. masnota ze zásmažky, mléka a másla, vleje

se do dlka v kaši, a kousky kaše v ní se namáejí (val.), 2.

polévka, v níž se chléb rozvaí a máslem zamíchá (Opava),

3. krupice s vejci v mléku zasypaná a na roztopené slanin

usmažená (Zlín), 4. — chamula, v. t. (Píbor);

v ar pach (vorback), chlebový kolá (Litovel, Zábeh);

vdolky, veliké koláe, vdoleky, koláky;

výskalka, dlouhý knedliek (záp. Mor.);

v o d a n k a (vodinka), polévka esneková — esneko-

vica (laš.)

vopelka, bramborová placka makem posypaná (Teš;,

2. chlebový kolá (Daice);

vrtanka, kaše z navrtné na žern mouky (laš.);

vrzanec, buchta z mleziva (Slezsko);

vý chopen — g. -piia, chlebový kolá (han. Jicko);

výpuk, žlutavá lir na chleb, „slépka" (val,);

výškrabe k, kolá ze zbytk t.sta chlebového (Br.)
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Zabíjaky, t. jelit, jitrnic, ovarovice n. máky drobové

posílají všude pátelm a známým, což ti zase oplácejí, tomu

se íká: šperky, gúry (Rožnov), karmina (uh.,\ovar (M.Ostrava),

podhrdek (= podbradek) (Slezsko), výslužka (Frýdlant), hostina

(Jicko), peenka (Uh. Hradišt), tlostá veera (Litovel \ maso-

pust (Opavsko, a se zabíjí k vánocm). Polévce, v níž se vail

ovar íkají obarovica, trdelnica (han.), jelitnica (Opava), godla

(Frýdlant);

zahroucenec, chléb silno vyválený málo vykysaný (Br.)

;

záhryzka, zákusek, konfekt: jabka na záhryzku (las.);

záhuška^(na zasmažení zelí) z mouky, zelnice a va-

jíka (val.);

zahybák, kolá z režné mouky s pehnutými okolky a

nadívaný (Br.);

zákalec, brousek na chleb;

zák lechtá (dol.) =^ záhuška (v. t.);

z á kravka, nakrájená zelenina do polévky (laš.);

zárais; nejprve se zamísí v díži voda s nátstou; pak

je kvas;

záparka = varmuža 1. (val.);

zápaka = 1. zásmažka (laš.), 2. smažená krupice (han.);

zapkance = hlavika (v. t.);

zápražka — zásmažka (>lQzsko);

zasmaženica, zasmažená polévka;

zásmažka = . jíška;

zátrka 1. mléná polévka, do níž se zate trochu mouky,

2. máka na zelí (= záhuška): zatít želé (Frenštát), 3.

= strky (val.);

z át epka, zavaená mouka do polévky: Jakú muku máš

na zátepku? ím zatepeš p;lévku? (val.);

zavij ák, kolá složený na zpsob zavené knihy (han.);

zdrák, veka ze zdové (odrové) mouky (laš.);

zdojky = mlezivo (záp. Mor.);

zdrtky (drmlky) drobeky, drobky, kousky v polévce

(záp. Mor.);

zelák (zelník) zelný kolá;

zelaka, polévka ze zelnice (zelné vody) laš. = kyselica;

zemákovica, zemáková polévka.

ŽbuTa, chatrná polévka (val.);
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ždánice, bramborová kaše (Br,);

žebrákovica, polévka z chleba;

žemla, vánoka (Ždár);

žgance (Podluží) = netyja (v. t.);

živná polévka, zasmažená máslem (val.);

živnos, strava, pokrm: Nese za synem živnost do Med-
íía. Musí živnos kupovat. Nevystaíme ze živnosú do no-

vého (Jicko);

živobytí, strava (victus).

Koalka (goralka) má jména perozmanitá, namnoze
satyrická, z nichž vyznívá osvdená pravda: „Video meliora

proboque, deteriora sequor" : utra, švitoryja, bramboria, kova-
ryja, žmíchanica (vl. rozbubelý sníh), švihuTa, vrzula (las.),

halas (vl. hmot), trklica (od slov. trkati), židovské u. volské

sluze (záp. Mor.), móra (mra), gra, mra, gergelica, brblavá,

šmajda, patálija, šmatlavá, trápení, chocholena, gebuFa, strkula.

XXXVI. Nemoci.

1. Nemoci lidské.

B é b a, rýma
;

bída, tžká nemoc: Na tu bidu umel (las.);

bóla na krku, boule, vržení (záp. M.); bole pl. (val. bóla

pl. fem.) = dolores ad partus: Na rodiku idú bóla;

bolaka. bolavé místo, rána. zvlášt na prstech od ude-

ení, píchnutí, uezání;

bole ní, kolika;

bolný o tok, erysipelas;

bolest, bolístka, bolaka, odbíraka: Hodála se mú
bolest z dobré vle (Jevíko) Bolest u dolinka, bolesti

žaludení, kee;
br, bolení, bolest: Mám veliký bl v hlav. Do pr.ši bul

dostal lUh. laš).

emer dostane, když náhle schládne zahátý, nebo když

s chutí chytne na jídlo. „Krev se sráží v hre, chladne a bude

po lovku" (vých. M.)

;

epky spadlé, zapálené mandle. „Zdvihají se", siln

z dola nahoru potírají naslínnými palci;

ervenka, úplavice.
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Depa, rýma;

dobrá vl a, neštovice bez patrné píiny na prst vzniklá,

velmi bolestná

;

drkotina, chvní, tesení údv (las.).

Francouze, syphilis.

Házat krev, vrhati: Háže krev (vých. M.);

hemža v krku, v prsou, šimrání, nutkání ke kašli;

hlavénka, hlavnika, t3'phus;

hlísty šíja, hlísta se uscala, žáha, pálení;

hluchaa, hluchá nemoc, typhus (uh.);

hlúza, opuchlina (val.\ dtská nemoc. Když dít ume na

neznámou nemoc, praví se, že je „hlúza zaléla"

;

hodoka, zimnice (Pomor. uh.);

hostec, suché lámání, rheumatismus

;

housenky, hlísty (záp. M.);

húser, i-heumatická boles v kížích;

hra, boule. Hra se mi vyvalila na ruce;

hrmulec, boule (záp. M.);

hróbá nemoc = padoucí (han.);

hryzení, bolení bicha;

hub a ví ca, puchý, jenž naskoí od kopivy, štípnutí

blešího a p.; hubavice ph Nesselausschlag (vých. M.);

hubka, diphtheritis (laš.).

Chrávka, záškrt (val);

chrásty, prašivina (záp. M.).

Jamyk, jemenné zrno na oku (laš.

I

Kar ha, churavti: Souchotiná dlouho karhá (vých. M.);

kašel oví, Keuchhusten (val);

koltún (koidún, ve Slezsku i vylkodlak), splichtní a

splstní vlas (plica polonica), kee, hysterie (val. laš.);

koze pl. (koza), neštovice, osýpky ipodl.);

kozí itka = kuí ., bradavice;

kr m., ke (vých. M.);

ktíce pl., scrophulosis

;

kroh (kruh), „dyž není chuti na jídlo; z toho se zdvihne

zlátenice" (sev. M.);

kryky, podrost. Dít, jež má kryky, jest v úpoly

oteklé (záp. M.);

kuata, velké osýpky (laš.);



— 488 —

kuí iti, bradavice na^ rukou (vých. M.)
;

kuí sTep, Mondblindheit (las.);

ktky, vypaené pysky v koutkách.

Lakoty, nemoc dtská. Dít mnoho jí a nejde mu to

k duhu (záp. M.);

leši n., lišej (han.);

li z na, modina po rán;
ložaka, typhus (val.).

Matkový kee: „Seve žaludek, zkroutí oi, zstane
i mrtvý" (záp. M.);

moudy (mode), Leistenbruch (han.);

moení (v biše) = hryzení;

možgrávka, rýma (val.);

mozgry, Masern (las.);

mrtvá kost," nádor na kosti runí = namná kos, nám-

nice, navná k., nalní k., nadní kos.

Nadrchmaný (nadrchaný), nesvj, jak bývá lovk ped
nemocí (val.);

napínati: Napínalo mne, dostal jsem nápinky = chtlo

se mi zvraceti;

nápinky = bóIe (val.);

natáhlý: To chásna je natáhlé jakumsi nevoTum (cho-

robou), Jiín:

nátka, nemoc složitá jako úroky, ved, koltún, je sedm-

desátera sedmera: chodívá (chodí po tle, sleze celé tlo a

nemže se nikde složiti), lámavá, trhavá, pichavá, žlutá, erná,

zhnilá, krevní, žilní aj. Bílá nátka, rozedrané nohy, živé

maso. Nátka se mu složila do nohy;

nátia f., mozol (val.);

nedoluha, neduh, choroba, impotence (val.);

nedoJužný, nemocný, impotentní;

nehojed, nehojící se bolaka, dobrá vle (záp. Mor.);

nešastí (neštstí^ padoucí nemoc (uh.);

neštovic a, dobrá vle;
nevoTa, nemoc (las.);

núza, tžká nemoc, „dyž už pracuje k smrti" (dol.).

Obraziti, udeiti v boláku: Obrazil jsem se v bolavý
prst. „Obráželo mne na žaludku" (bolelo);
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obraženina, rána od udeení;

odbraka, bolaka, jež se „odbírá", hnisá;

ohava, padoucí nemoc (uh.);

ohepara, ohnipara, osypanina ve tvái a na hlav u dítek

;

o chvat dostane, když s chutí a hltav se nají nebo na-

pije, „ochvátíse". Nemoc podobná emeru. Na uh. pomezí ochvat

íkají rým;
onemocnt užívá se na Valaších jen o lovku ; o dobytku

íká se: ochoe;

opuchlina, opuchlá ás tla;

o spíce H. ošpice: 1. osýpky, neštovice (laš.). „Ospice se

nahážú; 2. ošpica = vídek: vyhodila se mi ošpica na jazyku;

osypanina, der Ausschlag, když se po vtší ástí tla

osypalo; vržanica, když se na Jednom míst nco vyhodilo

;

otiaisko, bolaka na noze od otlaení. Také chlupatá

housenka, o které se lid domnívá, že když na ni stoupne, dostane

otiaisko; 2. vraní (kuí) oko (laš.).

Padoucina, padoucí nemoc (záp. Mor.);

pálení, žáha;

perša, peršavina, veliká piha;

pliský, puchý zákožní;

pobenina = podstel (Jevíko
'

;

podjedy (pajed , kurdje. Kdo má podjedy, jásna mu
opuchnou, zuby se hýbou a krvácejí;

podstel, postelení od arodjnice. Když nkdo z nieho
nic ochromne, má podstel;

podubaný od neštovic;

pouštt krev, íká se na Morav, ne: žilou pouštt;

povundaný je, kdo má prtrž (záp. Mor.);

požloutenice, žloutenice (záp. Mor.);

pile hlína, „speené útroby v lovku" (záp. Mor.);

p ím t y, vídky, jež naskákají, když se okolo rány poškrabe

;

psina, zimnice;

pupky, pupence = hubavice (záp. Mor.).

Sbíráni na, odbraka, vržení;

si ni ca, siný pruh od udeení, štípnutí a p. (vých. Mor.);

skítek: 1. splstné vlasy; 2. = koltún;

slaz, jizva od rány (slov.);
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složiti: Složilo ho = tžce onemocnl, je složeny' ; nemoc

se mu do stehna složila. Co se jí to na prsa složilo za neduhu ?

soplivica (han.), sopPávka (val.), rýma;

souchoty (suchá nemoc, souchotiny, úbyt) jsou nemoc,

„dyž je lovk chytly na plúca a dlúho karhá (stn). Souchoty

jsou dvojí: obyejné a koské. Nemocný koskými souchotinami

sklíený má ustaviný hlad, mnoho jí, ale nejde mu to k duhu.

U dtí tmto souchotám íkají lakoty;
spadyno má v krku = spadly mu epky (záp. Mor.);

staroba, Altersschwache

;

stíle, huení v uších a zuby bolí (záp. Mor.);

struhavka, bolení bicha, bhavka (las. val);

sucha n, suchar, ved (bolák) na tvái (dol. uh.);

suchý vTk, skítek ve vlasích (las.);

svaa, hr na tle i na strom (val);

svalina, hr, vržení (han.);

š í páni v zubech, v uších;

škoda, prtrž: Má hróbo škodo (han.);

š k r k a v k y, hlisty (val)

;

škrfák, záškrt (val);

šurp (šorp), prašivina (záp. Mor.).

Tesknice, pl, Heimweh: Umel od tesknic (val);

tíh oba, záduch.

Ublíženina, Leibschaden (las.);

úds, psotník (záp. Mor.);

ujmy: Nemá-li lovk délku stejnou se šíkou rozproste-

ných rukou, má újmy. lovk je nevládný, všecko bolí. Dostane

je ze zlosti nebo z hltavého jídla. Ujmy jsou: a) hlavní, hlava

sefrozstupuje, lebka bolí, chytá se závrat; b) žaludkové, není

chuti na jídlo, celé tlo se tese, lovk je ospalý; c) ujmy

v celém tle (záp. Mor.);

úraz dostane od pemožení: zima zemele, v kížích bolí,

má v sob ublíženo;

úroky, uhranutí, pehlídka;

úsat = houser (val).

Vlí mhla = kuí slep;

vopar, ohnipara (záp. Mor.);

vraní oko = . kuí oko;

vraž, pruh od rány prutem, krví podlitý;
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ved (bed), nemoc velmi složitá. Valaška mla „lámaní

v kostách, šípaní v hiav, dení v nohách a v rukách, moení

v buše, klání v boku, bolení u srdca, lupaní v kížoch"; to

všecko dohromady jmenuje se vedisko. Bed je tikrát devt:

zjavný (padoucí nemoc), tajný (nemocný leží bez sebe), saený
(táhne lovka), tracený (pebíhá tlem), lámaný (trhání), modrý,

kruený, zajedený, zapily, zaspaný, zaTekaný, zahnvaný (z jídla

— z hnvu pošlý), úmorný n, morný a j. „Zafál ho ved" =
chytily ho kee. Zaal ho ved na zjavo (= j)adoucí nemoc).

Zatajil ho ved. Privedol ho na vedy — polekal ho do vedu (uh.)

;

vržení, velká, hnisající boule na krku;

výmt, boule: Složila se jí výmt do klouba (záp. Mor.).

Z ád r, kže na prst u nehtu odpryskující ; též : zálup, zajed;

zakládat: Krk zakládá = otéká (slov.);

zápal, zapálení, kterékoli útroby (sev. Mor.);

záušnice = myši: dtem vyvrhne se boule, provalí se,

a zas druhá (záp. Mor.);

zavalený krk, oteklý (laš.);

zbúená matka, nemoc ženská, jeví se ujímáním v život,

velkými bolestmi (val. uh.);

zdýmle, hubavice, pupence (laš.);

zima, píznak každé tžší nemoci : zima mne drobí, mele, tese

;

zim ni ca, zimnice;

zlátenka, zlátenica ^= žloutenka;

zlý vtr ho pešel, ranil (slabá mrtvice);

zmty, Hitzblattern (laš.);

žabinec v žaludku, šlem; .

žírka, bhavka, struhavka;

živý vlas, „roste do oí; dyž ho vytrhne, tak sebú bude

mrskat na ruce" (val.);

žloutenice, žloutenka;

žmání v buše, hryzení;

žmot, splštné vlasy.

2. Nemoci dobytí.

ík nebo jemenné zrno, modré puchýe na horním pysku

prasecím, musí se vyezati;

dychavinos, záduch koský;
írfiaka, oví rýma;
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húsenky n. ervíky, jisté vyraženiny na jazyku hovzího
dobytka

;

jež o VI na, strupy na nose ovím;
klecaka, oví nemoc, „dyž ovce klecú", kulhají (val.^

;

lebavina, oví nemoc, jako prašivka, vlna schází, ovce

lebaví

;

mot}'T, motýli ca, motoTica, oví nemoc, má prý

v hlav pandrava;

mušec, bolaka na noze hovzího dobytka, „takový pagá
od mokra a prachu"

;

myší, žabka na jazyku koském; rozškrabe se a nate
solí

;

nehty, vyraženina na jazyku (= húsenky). Dobyte prý

je dostane, dá-li se mu píti voda, kterou se nkdo umýval.

neštovicu mívá ovce na „vaku" (vymenci);

o chvat, když dobytek nco s chutí pojí, ochvátí se;

papí-ice, pl. vyhozené pupeny ervené na játrech, v bá-

choe, nebo na stevách hovzího dobytka =: pijice, Perlsucht;

ratica, Klauenkrankheit (ra = Klaue
;

škubávka, oví nemoc = prašívka. „Moc ovec sa zane-

bezdí do prašívky" (val.^;

šlích tu má kráva, když jí kráva jiná kži rohem ode;

trosky =^ uhry, choroba prasat;

zežabené dobyte n. zihliené má podobnou nemoc, jako

jest cmer u lovka, krev se sráží v hre;

zpeené knihy, nemoc preživavc

;

žabírky, Blutwarzen in der Nachgeburt bei Kúhen.

žírka, hryzení, moení;

žuva, nádor, boule na kravském vemen, asto po otelení.

XXXVII. Ptáci.

Accipiter nisus, krahulec, ptaí krahulec;

acredula ca u data, palašnik (Brú.), mynáik;

alauda arvensis, ski ivánek, skivánek kivánek, škovrá-

nek, škobránek (Slezsko), škobrunk (Frýdek), škorvánek (St.

Hrozenkov), škrobánek (val. laš.j, škrobránek (Frenštát), škovrá-

nek (Bezová), škvrlánek (Strání);

alauda cristata, chocholouš (záp. M.), trpika (vých.

Mor.), trpinka (Podluží), babika (Budjovice);
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alauda ar bore a, kotvrla (vých. M.), kotvrha (Luhao-

vice), kdelka (uh.), škobrJa (Slezsko), sejko (St. Hrozenkov);

alcedo ispida, rybáík, ledáek, ledník, rákosník

(Jimramov), vodní kos (vých. M.);

anthus, linduška, liluška, kyvis, kyviska, kamenník (Sloup);

ardea stellaris, volavka, buka, bunká;
as tur nisus, vostížek, krahulák (Zábežsko);

astur palumbarius, jestáb, holubí krahulec (Kel);

athene noctua, sejek, kulich, kulíšek, kalus (las.), ka-

lousek (Netín), galech (Zábežsko \ tuhýk (slov. val.), uvík
(uh.. Píbor), stonák (val), hejsek (Kunštát).

Bombycilla garrula, zimostráz (slov.), zimostrádka,

zimula, ziraulka (val. las.), lesní chocholouš (Br.);

buteo vulgaris, kána, kana, gáa, kan, -te (Zábeh).

C a p r i m u 1 g u s e u r o p a e u s, noní vlaštovka

;

certhia familiaris, lezáek;

ciconia alba, áp, bohdái, bohdan — bódan (Zábeh),

bogdál (slov.), bocán (val. , boan i^Jicko, laš.), bocá (uh);

c i u c 1 u s a q u a t í c u s, vodní kos, vodní raška (Slezsko),

ledáek, erný rákosník (Jimramov), kakalužka (Opavsko);

coccothraustes vulgaris, dlask, dlesk (val. ), stešnák,

lesek (Kel);

columba oenas, gaurník (uh.);*)

columba tur tur, hrdlika, cukruška (N. Hrozenkov);

c o r n i X, vraná (všude)

;

corvus corax, krkavec, krkán (uh.), krkán (Podluží);

corvus monedula, kavka, kavák (na Hané), kavá (val.)

;

coturnix dactylisonans, kepelka, podpoliška, pipu-

liša (han.);

crex pratensis, cháste!, kístel (han.), káš — skáš
— kecala - keckal (laš.), kecká (val.), gécal (Litovel', gecan

(Jevíko), gecgál (Srbce), gejcal (záp. M.), kecek (Kel), kecek

(Slezsko)**), seká (Br);
cuculus canorus, kukaka, kukuka, kukalka. kukulka,

kukulenka, zezulka, zegzulka (laš );

cyanecula suecica, modrá raška (Keli;

*) „Gaur" — díra v buku, v níž doupnák hnízdí, povolávaje: „Mój

buk ! mój buk !"

**) Zpívaje jako by pisedal, apal, „gecal"
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cypselus apus, rohlík, juík (Zlín), vidlák, nžky (Zá-

beh), viždžák (Br.), klepa (Píbor).

Dendrocopus mediu s, strakopoun, strakopúd (Zlín).

Emberiza citrinella, strnadel, strnádka (Podluží),

strnadlo (Strážnice);

emberiza miliaria, louník (Kel), petrželník (Podluží).

Falco subbuteo, ostíž, stíž.

falco tinnunculus, poštolka, íikulka, myšák;

ficedula hyppolais, sedmihlásek, sedmohiasník (Píbor),

devítihlásek (Tebí), sedmoeník (Slezsko), devaterník (Bud-
jovice), zpváek (Zábeh), výšeák (Zlín), peškeák (val),

poškleba (Jicko), podizák — podizúok*), melihuba (val.),

zahradníek (záp. Mor.), kolovrátek — kolovrotek (Frýdek)

;

ficedula, búdníek (Zlín);

fringilla linaria, eetka, eatka, iavka (Vyškov),

babšika (Zábeh), psípatka (ib.);

fringilla cannabina, konopka, konopník (Brumov,Opava),

Juica (Zlín);

fringilla coelebs, pnkava, pinkava;

fringilla carduelis, stehlík, rozeznává se: a) zahradní

(nejlepší zpvák, má v ocase 6 „kapek", proto sluje také „šeste-

rákem", ostatní jsou všecko „štveráci", majíce po tyech
kapkách), b) lesák (nejmenší, blavý), c) lindák (sndý do

erná) Zlín, --- malovaný stehlík (N. Lhotky, uh.)

;

fringilla montifringilla, ikavec;

fring-illa serinus, semenáek, vrzák, švrhol;

fringilla spinus, íž, tíž (laš.), je dvojí: a) obyejný,

b) olšák (má erné kapky pod zobákem) (Zlín).

Gallinula chloropus, vodní slípka;

garrulus giandarius, sója, sojka, soják (val., Zábeh).

Sojka prý má 9 hlas: pláe jako dít, braní jak jehn atd. (val.).

Hi rundo rustica, vlaštvka, vlaštovka, laštvka, lašto-

vika (uh.), jastoveka (Cáhnov);

hirundo urbica, juík, Jiík, iiika.

Charadrius minor, grylka, grylek, kulík, kulíš, kame-

níek, pisenák.

Jynx torquilla, krutihlavec, vrtohlávek, výhlay (Zlín),

viohlav (val.).

*) Vyšceovat se, poiliznaé se = posmívati se.
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Laiiius collurio, strakoš, vlaský vrabec, španlský

vrabec

;

larus ridibundus, rybáka, rybniká (Mín)

;

loxia chloris, zvonek;

loxia curvirostra, kivka, je trojí: a) zelená, b) er-

vena, c) sivá s šedými kapekami = šprtka (Zlin);

luscinia, slavik, plavý stehlik (uh.);

luscinia rubecula, ermák (záp. Mor.), mucháek, raška

(vých. Mor), ervená raška (Kel), ervenka, ervenochvostek

(Jicko), chvost (Opava), kominiek (Daice', pecuška (uh.).

Merops apiaster, vliia, vilha (laš.);

motacilla alba, pliska (Zlin), plska (Br.), plistva (laš.)

bíiska (uh.), bliskva (Strážnice), mynáka (Krumlov), taslák

(Tebi)

;

motacilla sul fu re a, konopásek, žlutá pliska, žluto-

chvost (val.), kozelec (Zábeh);

muscicapa grisola, muchavec (Zábeh), muchárek, te-

potka (val.>.

Oriolus galbula, žluna, žluva, žlova, matj, vlha (Kel,

Zlín), klihák (volá: kupte klihu!).

Palumbes oenas, hivnát, huiuznik (St. Hrozenkov);

parus caeruleus, babuška (Zlín);

parus caudatus, mynáka, koníek (Zlín), kožušní-

ek (val);

parus cristatus, kozlík, kozílek;

parus maior, konorza, konurza, konurz, konlza (Jim-

ramov)

;

parus palustris, ernohlávek (Zlin);

passer domesticus, vrabec, vrabel (Bezová uh., Opava
),

vrobel (Místek-Frýdek), brablc (Zlín), brabec (záp. Mor.);

passer montanus, polák, skrek, skeek, šrek (Zlín),

špulec (Kel), semennik („chodí na semenec". Sloup);

perdix cinerea, kurotev, kurotva, kuropatva (Slezsko)^

— „Vidlák" je kohoutek kurotví, když mu narostly už brky

že je pekládá (Letovice)

;

pernis apivorus (?), kršák, „má širší, konitjší kídla

než kana, hvíždže hoe pod obiaky jak chiap" (Brumov);

pica caudata, straka (všude);
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picus martius, datel (slov.), jatel (Zlín, val.), jetel

(Kel), žlova eruá (Krumlov), devoiazuík (laš.);

picus viridis, žluna (v.ých. Mor.), žlova zelená (Krumlov)

;

pratincola rubetra, vlí hudek (Píbor).

R e g u 1 u s c r i s t a t u s, kížlíek (Zlín), zlatohlásek (Zábeh)

;

ruticilla tithj^s, tasoík, tasoitka, tasíchvost (Zlín),

chvistek (las.), fojtík — foltík — chojtík (val.\ hviždžák (Sloup),

komináík (Krumlov);

ruticilla phoenicurus, lések, kominá (Zlín), žluto-

chvost (uh.).

Salicaria turdoides, palašník (Podluží);

saxicola oenanthe, skalník;

serinus hortulanus, polní kanárek, králíek;

sitta europaea, brhel, lezavka (Jimramov);

sittacaesia, plháek (Sloup), vrba (Br.), zákorník (Zlín)

;

strix bubo, výr, puva (Slezsko);

sturnus vulgaris, špaek, špak — špok — špac (laš.)

špaek (uh.);

sylvia atricapilla, ernohlávek, lebkáek (Tel), turecká

phza (laš.
;

sylvia hortensis, pénica, pgza - pzga — phza (laš.),

livika (St. Hrozenkov), hadica (Val. Klobouky), hadop-

nica (uh.).

Troglodytes parvulus, stízlíek, stíž (val), paleek

(záp. Mor.), oíšek (Sloup), kokorišek (uh.), plotníek (Zlín), pod-

plotuíek (Strážnice), podplotáek (Ivanice), hrázíek (Brumov),

nátonník (St. Hrozenkov), ížíek (Mor. Ostrava);

tu rdus merula, kos, kosek (laš.). kosovec (val.), kosík

(Bítov), erný drozd (Bezová uh.);

turdus musicus, drozd, drozda, pl. drozdi (Bitov), plavý

drozd (Bezová uh.), smecišar, „protože na zimu odletí" (St.

Hrozenkov)

;

turdus saxatilis, skalní vrabec, garažija (Štramberk);

turdus viscivorus, brávník (Krumlov), drábník (Rado-

stín), prskavec (val), paštvka (Zlín);

turdus pilai s, kvíala, kviela.

Upupa epops, dudek, dužu (Radostin), mutek (uh.).
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Vane 11 US cristatus, ajka, ejka, kolajka (N. Híše),

koliha (Daice), piviska (Jaroniice), stará dívka (Tebí).

Na co a do eho se ptáci chytají, o tom v. „Lid a národ"

I. str. 21.

Peí.
Nevyvinuté ješt výrostky nového peí, „co teprú vyrstajú

z koze", šlovou stonky; také když se drbež z peí oškube,

zbývají ješt stonky. Perútka je bu celé kídlo husí na po-

raetávání, nebo kytice prostedních per husích na pomaštování

peiva. Husímu brku se také íká: frk (han.), pisk (záp. Mor.),

pisko (han.). Kosa (han.) jsou krajní péra kídlová, cdtud

k o s i n k a = perútka. Drobounká, spodní péra husí šlovou

prach, pápeí, kvab — coll. kvábí (laš.): peiny z kvaba.

Zbylý tvrdý proutek z péra odraného slov : kostrnka (val.),

ostrnka (han.), ostnka (laš.>, stonka — ostonka (Kyjov), paprka
— piperka — pimprka (Br. Krumlovsko), tintra (Tišnov),

spýn - coll. spyní (Slezsko), špenk (dol.), spýnek (Jicko),

stopka (Zlín), šešérka (Mlatcova).

Stopkami tmito vycpávají se zhlavce (podušky), které pak

mají odtud rozmanitá jména: stopena, spenica, ostenica n.

šešerkovica.

XXXVIII. Ryby.

Ryby lid umí všude náležit jmenovati; jména jejich sho-

dují se celkem s eskými; proto tu poznamenáme jen nkteré,

více mén patrné odchylky:

Abramis vimba, podúzdva, chudá ana (dol.);

acerinavulgaris, osteš (Podluží), škrach, švec, ševco-

vina (slov., val);

alburnus lucidus, blejskavka (Ždár), oklajka — úklajka

(Podluží)

;

aspro Zingel, kolek (Podluží).

Clupea harengus, slepec (Slezsko);

cobitis barbatula, ben;
cobitis taenia, ík (Podluží), šlíž (Zlín);

cottus gobio, hlavá,

Esox lucius, šcuka — šcuhlatka (Podluží), šóhle,' -ete

(Litovel).

32
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Gobi US fluviatilis, hrouzek, rezek, bfenek.

Leucaspius delineatus, slunenica (Ždár);

leuciscus erythr ophtalmus pTeská n. pJetník

(Podluží)

;

lota vulgaris, mík;

lucioperca sandra, cendát, centát, sandát, sanitka

(Podluži), oca (Náklo).

Perca fluviatilis, pérek (Slezsko);

petromyzon fluviatilis, špolec (han.);

phoxinus levis, steber, šcebTe — ete (las.).

Silurus glanis, somic (Podluži);

squalinus leuciscus, jelec, jazek (Podluží).

Jikrám rybím íká se tr, „ryby se trou".

Síti na lovení ryb.

Cee, sí o pl oblouku; rybák, drže een v ruce,

brodí se s ním ve vod (Strážnice).

Me že (pl), velká, obdélná sí; dole visí koule olovná,

na vrchu devná (Strážnice) = vatka (Hustope) = pletky
(Bradleny).

Tápal má dva oblouky kížem na holi (Strážnice).

Pážka visí na „krách" (devech), dole jsou zavšeny
„zákovky" (železa) Podluží.

Mch, dlouhá sí na zpsob mchu, nechá se ve vod
(Strážnice) = nevod (Podluží).

O hnou tk a, o pl oblouku, na vybírání ryb pi lovení.

Kyšper, kulatá sí; uschovávají se v ní ryby nachytané

(Podluží).

Kazub, koš z vazových kr, na zpsob putny (Podluží).

Posádka, koš z proutí vrbového (Podluží).

XXXIX. Rostliny.

Abies excelsa: smrk, smrek (val., laš.\ švrk—svrina
—švrini (las,), mek (Tršice)

;

acer campestris: klen, klenec, klenica;

achillea millefol. : myší ocásek, žebíek, myší chvostek,

myšine, krvavník;

aconitum vapellus: koníky, mordovník

;
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acorus calamiis: puškvorec, proškvorec, bruškvorec,

šišvorec, tatarák, tatarok (las.);

actaea spicata: ernina, vranec, baraní rožky;

adianthum capillus Veneris: écík, netík, láska;

adonis, vernalis: ohníek, hlaváek;

aegopodiura podagraria: bršrica, bršol (las), kar-

hátek

;

aethusa cynapium: svinská veš, tetluchu, blekot;

agrimonia eupatorium: útrobník, epíek;
agrostemma githago: kúkol, kúkolka;

ajiiga chamaepitys: žlutý trak, ernohlávka, zezulka

;

ajuga reptans: kukuky; aj. pyramidalis : kostelek
(Prostjov)

;

alchemilla vulg.: husí šlapka, husí apka, husí nožka^

pívratník

;

alisma: lopatka; a. plantago: panská družika;

allium schoenopr.: pažitka (val.), vošlejch (záp. Mor,),

kundruska (val.), fryzloch (sev. Mor.);

alnus glutinosa: olša erná, jelša (uh.), lejša (ib,);

alsine: kuaka, kuená, kuí stevo, ptainec.

amaranthus: laskavec, šibáky, dšenec;
anagallis: námožníek;

andromeda: bahnitka;

anchusa ar v.: prlina;

anemone nem. : žabí kvítka, kozí díst (laš.), konopka

(dle podoby list);

anemone ranunc: konopnica;

anthemis ar v.: rmen, rmenek, rmení, rmání (uh.),

ormán (uh.), hmní (val.);

anthemis cotula: smradlavý kes;

antirrhinum maius: ptáky, papula; — ant: orontium

:

hlednamne

;

anthoxanthum odor.: seníko;

anthyllis vulneraria; úroka, úronica;

aquilegia vulg.: randlíky, berliky (laš.), koníek;

arctium lappa, lopún;

aristolochia clem. : vlí jabko

;

artemisia vulg.: ernobýl, zelina sv. Jána

;

artemisia abrotanum: Boží devec;

32*
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arm maculatum: ddák, bláznivec. židova brada,

Arónova brada, šiplavec;

asarum eiiropaeum: kopytník;

asperula odorata: niájovník, voavka, drbava;
a s p i d i u m f i 1 i x : kapradí. paprad, paprádka, paprádko,

papratina, paprúdzje (uh.), peraina (val. iili.), peraka. ertovo

žebro, páví peí, ertovo peí

;

asplenium trichomanes: sníek, podivení (han.);

aster chínensis: pyšné rže, pižnio, pleská;

astragalus: vlí hrách;

a t r i p 1 e X : lebeda, zduvac

;

a tropa belladona: lulek, lolek, lulák, lulí, psinky,

rozpuká

;

avena fa tu a, ovsiha.

B ar b area vulg. : kozí vymeno;

bellis perennis: iskerka, aeuka, eetka, eétko,
šešétko, sirotka, kráska, sedmichrástka, sedmikrásek, jarní bída?

buši kvítek (Opava);

berbei s vulg.: Krista Pána pla;

beta: kvak, kvaka, cvikla;

betonica off. : bukvica, babí bruch;

bidens tripartitus: žebrák, zlodj, stílky (pomáhá od

„stíl")

;

brassica nap.: zajeí epka, opava;

bríza media: tasiaka, kepelky, kuátka, Panny

Marie vlásky;

bryonia alba: pístup (laš.), posad, posed, psí víno;

buxus sempervirens: krušpánek, pušpán.

Calamintha acinos: ulehelka, kocourník, pamtník,

psí mateí dúška;

calendula off.: pazúrky, pahnoztky, sluneko, krusíek,

pampalík, nohcík (nehtík, uh.), stuliky (laš.);

callitriche: žabí vlas, ezavisko;

calluna vulg.: modrý rozchod, beziní;

caltha palustris: žarúž, žáružík, žaruží, žaružina,

záhružka, volí oko, volské oi, volové oi (las.), vaják (dol.),

babka, babík (uh), babí plesk (záp. M.), balvoko (Zábeh),

blisk, bliskavé kvítí (uh.), maslenka, másleniky;

cara pan ul a: klobouek (dle podoby kvt);
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capsella bursa pastoris: lopatka, penízek, chudá

Bta, suchá Bta;

cardamine: ežucha, žabí kvt;
carduus: pchá, pcháT, chablák; coll. pcháí, pchálé;

carex acuta: osec, jazýky, matušek;

carex pulicaris: špinavka;

carlina acaulis: zajeí epa, repica (uh.), pupava,

opava (Zábeh);

carlina vulg. : hostcová zelina, epka;

carpinus bet.: habr, hrab;

centaurea cyanus: charpa, cliarba, charva, chabryk

(las,), modrák, svtlák, sinokvt (uh.
;

chelidonium maius: celigon, celigana, krvavník, mlí,

hadí mlé, hlohový mlé, nebeský dar;

chenopodium bonus Henricus: bílý koe, masný

koe, psoser, merlík, psí ucho (dle podoby list);

ch rys anthemm leuc. : ržica, rmenec, svatojánské

kvítka, svatýjáne, hoiná, hulán, veliká iskerka;

chry santhemum parthenium: imbaba;

chrysos pleni um: mokrýš, žlutníek;

cichorium intibus: aganka:
círcaea: opuka;

cirsium arvense: oset, ostí, šrbák, éubek;

claviceps purpurea: svatojanské žito

;

clem a tis: labu, rabutí;

clinopodium: istica, nátkovica;

colchium autumnale: ocún, nahá, nahál, naháky,
sirotky, koník, — semeno: baranica, baraní vajca;

colum: mlíe, cedidlo;

conium'maculatum: svinská veš, sviní veška, svim-

boška

;

convallaria maialis: konvalija, gombalia (uh.), koíšek,

kokoi

;

convolvulus: šlak, slatec, šlatec, žlatec, sladec, sladc

(las.), povoj (iaš.), biík ilaš.), opletník, — kvt: klobúky;
cornus campestris: dínek, ilmek

;

cornus sanguinea: svíb;

coronilla varia: krupky, ioreka;
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c o r y d a 1 i s : smetaník

;

cupressus: chojka, chvojka;

cydonia: kutna;

cynoglossum off.: psí jazýek, myšinec;

cytisus capitatus: úroník; c. nigritans: erná jatelina.

Dactylis glomerata: ríznaka;

daphne Mezee um: díví devo, vlí lýko, podveírka
(protože prý jen veer voní), straí ocas (dle podoby list);

daturastramonium:, vlíjabko, svinské jabko, králové želé;

d e 1 p h i n i u m : straí nožka, straika, stracenuška, sraka,

ptáky, zajíky, randlíky, paprá nožka (uh.), boteky, pantoflíky,

ostružka, boží nohaviky, svalník;

dentari a: babí zub;

dianthus: hebíek, hvozdík, rychlíek, garaíia, slzikj',

slziky Panny Marie, Pám ikovo srdeko;

digitalis: náprstek, tota;

dipsacus Silvestr is: krsaka, kotaka, kotovka;

drabaverna, hladovnka, nouze, bída je prý pedchdcem,
neúrodného roku, objeví-li se hojn z jara)

;

dracooephalum: velník;

drosera rotundifolia: slunení rosa.

Echinops spharocephalus: hostcova zelina;

echium vulg.: liší ocas, vlí ocas, psí ocas, kousky ocas,

žebrák, panská láska;

equisetum arvense: paslika, paska, pasienka, sta-

slina, staslavica n. taslavica (han.), kocical (laš.), cepílek;

erigeron acre: turánek;

e r i o p h o r um a n g u s t i fo I i um : pápeí, pámbikovy vlásky,

hsenka, štrbáek;

ervum lens: aka;
eryngium campes tre: chut, zrádce, vtrník, královo zelí;

erythraea cent.: hlístník, zemžlu;.

eufrasia off.: hledíek, humuliky;

eupatorium cannabinum: konopá;

euphorbia cyparissias: pr^^š, mlé, žabí mlé, žabí

mléko, hadi mléko, kaní mléko, svatojánské zvoneky (Zábeh)-

euph. helioscopia: Panny Marie kolo;
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evonymus: kvadrátky, panákovy epiky, krušinka,

skrušinka, mutka (las.).

Filago: plesnivec, mynáík;

fragaria elatior: smyca (han.)

;

fragmites communis: palach, palaší

;

fraxinus: jase (las.), jesén;

fuchsia: voskovka (Prostjov);

fumaria off. : polní routa, zemdým.

Galanthus nivalis: višolky (las.);

galium aparine: lepký rozmarýn, kabaka; — g. cruci-

atum: májová rosa; g. silvaticum: strapaa (uh.); g. vernum:

blud (sev. Mor);

genista germanica, jelilica erná, g. tínctoria: jehlica

žlutá

;

gentiana: prli, trli, prostelenec

;

geranium pratense: stapaka
; g. robertianum : Urbánek

smradlavý

;

geum Urbanu ra: brantovník

;

glechoma hederacea: opoka, vopenec, popenec, budra,

zádušník, kundratek (las.);

gnaphalium dioicum: kocián, beránky, pžfeúrky, papi ky,
myší úška, prašívka.

Hacquetia epipactis: babí plesky

;

hedera helíx: breštran (uh.), zimzelen (las.);

helianthus annuus: slúnenica, sluneník (laš.),

msíc (han.);

helleborus: emerka, erný koen, k^xhanka. sv. Ducha
koení

;

hepatica triloba: jaterník;

heracleum, andlíka, bršlica

;

hesperis matronalis: noní íiala;

hieracium boreale: listnaka; h. pilosella: myší úško,

kes, zaspived;

holosteum umbellatum: myší šípka;

hyoscyamus niger: blín, blém;

hy peí cum perforat um: prostelenec, milovník, zd-
šenec, zvoneky.

Jasione montana: topárka, chudina, chamúz

;
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i m p a t i e n s n o ] i m e t a n g e r e : kehká zelina, lekavec,

hubonoha;

i m p e r a t o r i a O s t r u t h i ii m : vedový koe

;

innula britanica: ploštnka ; in. conyza : blešník,

zlatý trak; in. hirta: uspived;

iris germanica: leluja, lalija, haleluja, šabla, fialový

koen, kokoti peí (od podoby kvtii) ; iris pseudacorus : meik (laš.)

'

iuncus: sítí, šáší, sašina;

iuniperus sabina: netáta, možucha, chvojka.

Lactuca virosa: mlé

;

lamium: mrtvá kopiva, cumlá;
lappa: iopún, lopo (sev. Mor,); plody: vlky;

1 a p s a n a communis : všiidybyl

;

lathyrus tuberosus: oeší; hlízy: zemské oechy;

lathraea squamaria: babí zub, smetaník, neboj se

;

lemna minor: isa, vodní plešina, žabí tráva;

leonurus cardiaca: hojika, srdeník;

lepidium ca

m

pestré: suchý nehet;

ligustrum vulg.: zimoléz, zobáky, psí trní;

lilium m^artagon: smetaník (Prostjov);

linaria vulg.: spúš, istec, istík, len Panny Marie;

lín um tenuifolium: lénoviky, slovién (uh.);

1 o 1 i u m t e m u 1 e n t u m : mylek, raatonoha, matonoha,
opilec (uh.);

lotus corniculatus: pazúrky, struina, ledenec;

luzula campestris: zajíky, beránci, dudky;

lychnis inflata: žbánky, pnkae;

lychnis flos cuculi: kohútky, steek;
lychnisviscaria: lepivka, masný kohútek ; 1. chalcedonica

:

plamenica, honící (n. díví) láska;

lycium barbarm: ervený trn;

lycopodium clavatum: jelení skok, dastihlav, netáta

(uh.), rvá;

lycopus europ. : vlí noha, konrádka, karbinec, stíly,

stílenka

;

lysimachia nummullaria: úložníek, škoaka;
lythrium salicara: vrblca, hoká tráva.
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Malva Alcea: slezové rže ; m. rotundifolia : patáky,

patáí, tvaržky, tvarožnícek, syreky, pagáky, syráí, seeek,

paternuze (las.);

matricaria chamomilla: rmenek

;

m 6 1 am p y r 11 m : ernidlo

;

melissa off. : rjjovník, medunica, medu, madrmaka,

dúbravník, matenik

;

melittis melissopkylum: bezvrška;

mentha aquatica: balšánek, balšínek; m. piperita: vtrová

zelina, matková blena; m. pulegium: koní mnatka, koní ma
(na), koní mláto, polajka, poléka (han.); m. arvensis nátkovica;

menyanthes trifoliata: trojan, bobek, vachta,

limonka, trymfnlija (las.)

;

mercurialis peren nis: devák

;

myosotis palustris: rybí oka, žabí kvítí, žabí oi,

žabí klepeto, žabinky, žabí korálky, panenky, kasika, kaení

mýdlo, hastrmanní šaty; m. silvatica: oví vymeno.

Narcissus: arcizle (laš,^;

nymphea alba: vodní rža, opiích (podl.).

Ocymiim basilicum: bazalka, bazalika;

oenothera biennis: Petrova hl

;

onobrychis sativa: chacharyna, svihovka;

ononis spinosa: jehlií, babí hnv, epík;

orchis: kukaka, kukalka, zezulka, kukuí obrteT (uh.),

veliky — koen: panenky Marie ruka;

origanum vulgare: dobrá raysel;

orobus vernus: oeší, kohútky, kohutí ocas, vraní oko;

oxalis acetosella: zajaí želé, zvria kapusta (uh.).

Papaver rhoeas: slepý mak, vlí mak, maec, kohútek,

kokrhélí, kokohrtí, ohníek, pleskanec (že jím dti pleskají

o elo), pukavec, pauáek, panenky, tulipány;

paris quadri folia: psí jahoda, devník,
parnassia palustris: devaternik, samolístek, suanka

;

passiflora: muirka;
pastinaca: pastrák, denka

;

pelargonia: šípkový muškát;

petroselinum: petrželi, peiržal, petrožal, petruželi, pe-

truška, petružle;
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phaseolus multiflorus: turák (las.);

pliiladelphus coronarius: španlsky trn, kvítko

sedmero bratí;

phragmites communis: palach, palaší, šáchor, šacha-

ina, šasi:

physalis Alkekengi: židovská strešna, psí viša, žido-

viny, moské višn, liší jabko;

pinus larix: bím, bera (las.), dín;

pinus silvestris: borovica (podl ), bor. sosna (laš.)

;

plantago maior: volské ucho, volovo ucho, volí ucho,

babí list (laš.); babí uši (laš.), ranocel, celník, celníek, hojka

(uh.); p, lanceolata: psí jazýek;

polygonm aviculare: truskavec, ucestska, sporýš,

prašák, kupavka, petržník, vloun, p. convolutum: opletka;

p. liydropiger: peprník, pepec, páleník; p ['ersicaria: ervivec:

p o 1 y p o d i u m v u 1 g. : sladi, vosladec

;

populus pyramidalis: linda, paramita Br.); p. alba:

oliva; p. nigra: topol;

potentilla anserina: stíbrák, acky, putika; p.

recta : sedmilist, ptiprstka
; p. tormentilla : prtržník, pumpava

(laš.); p. vrna: smetaníek, raica (uh.)

;

poterium sanguisorba: zelenohlávek

;

primula veris: Petrovo kvítí, kuí stopky (laš.), p. oít.

:

kropáky, kadrlka; p. auricola. bukvice;

pruneUa: hlavnka, hjavuška, ernohlávek, svalnik

;

prunus padus: stemšín, stenka, stenišalka, trestkutka

(laš.);

pulmonaria off. : podražec, kukaka;

pul šatili a vulg.: sesí, sosí;

pyrus: brak, brakyna, beinek.

Ránu ne ul US: žarúž, žaržek, zaružina (laš.), žaróch,

(han.), moárnik (uh.), moarinka, maslenka, rupník (laš.);

rhamnus frangula: bluva — bluvaní (laš.);

rhinanthus: hrklavica,hrklávka,hrkla, penízky, lušinec;

rumex acetosa: šava, šáb, šáv, šob (laš.), šiv,

šivy, šavník, šavel, šuvík, šadlík, šiberi laš.), kupík (pódl).

kyselec, kobylaší (val.), kobyliší (zl.)

;
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rumex aquat.: koský šáv, koský šiv, koský šiber,

sladký list.

Sagina procumbens: úrazník;

salix rozeznává se: zlatolí a kehula (zl.), salix ca-

praea: kocan, kocanka, koatnica, bahní (las.), jíva, makyta

(podobná jiv) = babica; salix fragilis, kehula; s. purpurea:

rokyta — rokytí;

salvia pratensis: babské rúcho, babí nich, bukvica,

vlí chvost, rapaa;

sambucus nigra: chebz - chebzí, bzí, chabzdé (uh.);

s. racemosa : babulky, babulinky, módátka

;

sanguisorba off. : toten, krvavník, korovrátek;

saponaria of.: koií mýdlo

;

s a t u r e i a : šubra, ubr, šubík, šubrek, ubrek

;

scabiosa pratensis: plúcník , topárka

;

s c i r p u s : síti, ostrava;

scrophularia nodosa: hTuzovník, ochvatná zelina,

bílý koen;

sedm acre: tuný muž, tlimuž, tócmóž, tluimuž, cval-

níek, rozchod, rozchodník, spueek, stomocí;

sempervivum tec to rum: netesk. hromotesk, hromo-

stech, nekest, rojník;

senecio; pímt, úložník, rozsypálka, tvrdníek, zlato-

trak

;

silene inflata: bublina, stílovo koení (od „stíl");

solanum dalcamara: psí víno;

sorbus aucuparia: jahabina;

spiranthes autumnalis: krútnka

;

stachys lantana, myší odní;

stellaria media: psotník, kozí stevo;

stipa pennata: vousy sv. Ivana, ertovo peí;

succisa pratensis: ertovo kídlo, ertí kus;

symphytum off.: kostival, košival, erný koe, kobylí

mláto; s. tuberosum: medrnica, medunica;

syringa vulg.: chebzik, hráza, kenka (Mín).

Tagetes patula: pyšnica (Zlín), karafiát (han.^;

tanacetum vulgare: vratyka, vraty, vrátka; t. balsa-

mita: voavé lesky (= lístky, sev. Mor.), Maí list;
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laraxacum off.: pampeliška, pompališka, pléška, majiko

(las.), majíek, mlíe, mlí, husí kap, rypaka, — pupava, later-

nika (= odkvetlá pampeliška), t. autumnale : máchel

;

tlilaspi arvense: penízky;

thymus serpyllum: mateika;
tormentilla reptans: ptiprstka, slunení rosika;

tragopogon pratense: kozí brada, sluneník, smetaník
;

trifolium raontanum: horský jateT;

triticum repens: \iýv,. plch;

tussílago tarfara: bér, podbl, májík, babuša, podblica,

lopušica, ludzi kvt (uh.); t. petasises: devsil, devasilie (uh.),

devesilé (val), devaterník;

turrítis glabra: žangr;

thymus serpyllum: mateí dúška, mateika, mateí

drožka (han,), matanka (las.);

typ ha latifolia: šáší, šašina, šáchor, režnica.

Ulmus campestris: best, drapa (val.); — u. pen-

dula: vaz;

urtica dioica: prlavica, príaka, prlina, paíaka (laš.),

paskiva (laš.); — u. urens: žihiana, žíhlavka, žížTavica,

žehtava (uh.);

Valeriana: deviíák, odolen, kozelec;

veratrum lobelianuni: emeica, kýchavica

;

verbascum: divizna, divina, dvina, kruželica (laš,);

obraka (val.), ervík;

verbena: vrbica, železník, v. off.: spoiýš, vraní chléb;

v e r o n i c a o f f. : verunka, polínka, potrhlec, utrhlec (laš.), úíož-

ník, eník (záp Mor.), pítržný koen :v. beccabunga: potoník

;

viburnum lantana: ptaí chléb, bankyta;

vin ca minor: barvínek, zimozele;

vincetoxicum: tolita;

viscum album: jamela, jameli, melí;

viola tricolorarv. : sirotky, btka; v. canina: psí

fialka, podréška (uh), podléška (val.).

Botanické názvosloví.

Bahnatka, koiky jívové luh.);

ba rusky, koiky jívové, asy bezové; baróše, plod

jehlinatého stromu: baróše zavinuty a oteveny (Prostjov);
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bombík, plod bramborový;

brosk n. brozg (coll), pupence na kvt na stromech na

podzim

;

b y 1, g. byli. lodyha : na vysokej byli (uh.)

;

coun, counek (cón), mladj' výhonek, omlád na rostlin

(záp. Mor.);

aka, kytka kvtin (las.);

devo, lesní strom: Vtáce po devách lítali (záp. Mor.);

haluze má toliko strom jehlinatý; listnatý strom má

konáry (val), kon (sg-. k) han.

hlávka, tobolka na lnu (Tebí);

chrást, ke; zelný chrást: Když se vyeže hlávka, zbude

chrást. Letos je zelí enom chrásty (vých. Mor.);

ker, ke (uh.);

klas má žito (pšenice), réž (žito) a jemen;
klome, silná haluz, vtev s ovocem ulomená; k lo-

mí nky, ratolístky (záp. Mor.);

kmínek (dim. kmen), halouzka (záp. Mor.);

kocánky, jehn y vrbové;

konár, tlustá haluz, coll. konáí (val), na Prostjov.: k;
kopec, trs rostlinný, ke; coll kopí: Skoval se do kopí

(Zábežsko);

kotlaka (šimbol, žgolek), oloupaný klas kukuicový;

k íb, ke (val);

kvítí, kvtiny polní a luní;

kys, klas prosný (Zl), ovesný (Jevíko);

kytka, kvítko, kvtina (Zábežsko);

lusky má hrách, ,,dyž už je tam zrno, dokud je to tenký,

bez zrna, íká se temu dlašky" (Zábežsko);

na mají zemáky;

oves „dává se do slúpk, už je v slúpkoch, nesmí se

žínat" (sloupek — stéblo). Listy na sloupku šlovou perut
(oves je perutnatý); horní listy šlovou pošvy (oves ostál

v pošvách = nevymetal se). Rasy jsou klasy ovesné;

palika, hlávka jetelinová, kvtná stopka s pukem, na p.
narcizu;

pálka L hlavika lnná li špendlíková, slov.), 2. mako-

vice (han.);
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panoha, hlavní haluz stromová, ze pn vyrstající; pa-

noha se rozrstá v konáry, konár v haluze, haluz ve vtvy,
vtva v ratolesti (val);

pe, paez (slov.);

asa: lesky mají asu (amentum)

;

snét, pe bez haluzí (slov.);

s n o h a = panoha (uh.)

;

stave k, kolénko ve stéble: Bršlica je podobná andlíce

enom staveky nemá ervené;

stromky na jabkách, a bramborová: „Na Žd!ársku

rostou jabka na stromech, a stromky najabkách" (VI. Pittnerová);

s t r u k, coll. strúí, lusk hrachový (slov. val.), na Ždársku

:

struka

;

šagel, silný, devnatý stonek, vtev (záp M.);

vJa, fem., klas ovesný = asa;
vonika, každá kvtina zahrádková, tebas i nevoní

(slov. val.);

zborek, stéblo, lodyha (Zábežsko).

XL Houby.

Jména hromadná jsou: houby, hiby, kozáky. Rozší-

ení tchto jmen není stejné; v téže krajin v jedné osad
íkají na p. hiby, v sousední houby a p.

1. Houby (huby, hub}^: Kromíž, Frýdlant, Fryovice
(u Brušperka), Tebísko, Daice, Lipov, Velká (u Strážnice),

Prostjov, Jiín, Hustopee (u Hranic), Domanín (u Bzence),

Mystín (u Kyjova), Karlovice (val.).

2. Hiby: Zlín, Vsetín, Brnnsko,

3. Kozáky: Ústí, Hovzí (val.), H. Studýnka (Zábežsko).

„Co na pastviskoch roste, sú huby; to na Hanákoch všecko

íja", praví Valach.

Jedovaté houb vbec Valaši íkají gam ba.

Ze zem vyrstá stopka (hlúbek, snt, nožka), na stopce

leží klobúk (epika, hiavika).

Agaricus campestris: pecarka, peírka, pekarka,

honcula;

agaricus d e 1 i c i o s u s : rezek, rezka, rysec, rycek, ryzík,

hryzek, hryzík, panský ouško (hóško);
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asaricus edulis: paluuice, smedlovka

;

agaricus flavovirens: zelinka;

agaricus lactifluus: mlé, surovítka (val.), syrvka,

servka (Br.), sniuovka (Bezová), syropka (Daice), kravika

(Zlín), kravárka, kravirka (las.);

agaricus melleus: václavky;

agaricus congregatus: hromadnice (Bezová), hro-

maždilky (Bruraov), baranica (Zlín);

agaricus muscarius: muchomrka, muchorvka, vocho-

mrka (záp. M.), mucharka — mušarka — muširka (las.);

agaricus ostreatus: liliva (Strážnice);

agaricus prunulus: lipvka;

agaricus russula: hoMbek, holubica (las.);

agaricus torminosus: horyl (val. las), gorý (Lubná

u Kromíže), psi huba (Frýdlant), žabina (Jevíko), žabinec (Zlín).

Boletus cyanescens: modrák (Br.), modráek (Te-
bí), sinák (val), sinál (Zlín), sinal (las.), panšák (val.), hú-

šák (val.), pote (Jiín), — potíek, poeek (Slezsko)

;

boletus edulis: hib, híbek, doubravník — doubrav-

níek (záp. M.). Dle jakosti, barvy a strom, pod kterými roste,

má rozliná jména: máselník smetaník — smetaák (vrchem

bílý, spodem žlutý), kameák (má hlaviku ernou, okolek pod

hlavikou ervený ; dyž ho ukrojí, je erný, — jsou též hoké
kameáky), tvrdák, buák - bukovák, duMk — poddoubník,

lipovák — podlipník, hrabelák, podléšák;

boletus regius, kralvka (val.);

boletus rufus: kozák osikový, osiák — osinák, janek,

hanák (Zlín), nmeek (Zábežsko);

boletus sanguineus: holandr (val.);

boletus scaber: kozák bezový (Zlín), kozár — kozárek

(záp. Mor.), bezák (val.), léskovák (val), plávka (N. Lhotky),

kominá (Zábežsko).

Cantharellus cibarius: kuata — kuátka — kuítka
— kuiky, kuáky (Brumov), kuráky (N. Lhotky), lišky

(Daice)

;

clavaria (rzné druhy): prstíky, prstaky, pazourky,

kozí brada, kozí rožky, kozí stichy, jelínky, jelení uši, baraní

vajco, velké kue, divíš, kotr, bradavky, kovále, tanenice,

planá baranica.
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H e 1 V e 1 1 a : kfapá. kapák.

Ly co per do 11 1) o vista: ('ertí tabák, ertová fajka, pra-

chavice (Daice), pšokavka (Jevíko), prašník (val.), prašívka

(Jicko), vraní vajco (Slezsko), prašnatá peárka (hor.)-

Mo 11 c helia: smrž, smrža, smrha (horn.), koií pazúrky

= majvka (m. delicíosa).

Póly poruš fomentarius: hubka, hubáii;

póly poruš frondosus: peste, pesterc, stonák, ston-

kvka

;

póly poruš squammosus: kladnika;

polyporus suaveobus: vrbvka;

póly poruš umbella: oechvka (roste na pni oe-

chovém).

Russula pratensis; špika, kabátek;

russula prunulus: májvka.

Suillus annulatus: maslák, máselník, máselák, máslo-

nek (Slezsko), podmáslák (Jiín), podmásTenka (horu.), podmásel-

nika (záp. Mor.), podmásník (Zábežsko), podborvka (Zlín,

han.), podborovnika (Bezová), podborovník (Br.), sosná

(Daice), sosninka (Slezsko), loupáek (Tebí), lóparka (Mysli-

boice), klózka (Stmchy).

Tuber albidum: baraní vajco (val).

Cizí slova.

Cizích slov, v3Jmouc nkteré názvy emeslnické a jména

plodin a výrobk cizích, ve starší ei lidu moravského nebylo

mnoho. Nkterá slova cizí, v jazyce spisovném vbec užívaná,

moravský lid nahrazuje posud svými vlastními. Tak za eské

hýkati (hátscheln), šilhati (schielen), koukati (gucken), pytel

(Beutel) íká se na Morav vtšinou: pstovat, švidrat, hledt,

mch. Na východní Morav „šos" od kabátu jest posud klínem,

dítti spadají epky, nikoliv nmecké ,.mandle", trefiti nkam
jest uhodnout.

Zajímavo jest pozorovati, kterak lid na oznaenou vcí

nových vytvouje si tytýž po svém názoru a rozumu názvy

samorostlé, když jména cizí bud" píliš nesnadná, nebo vbec
nepohodlná jsou. Tak perspektiv nazval vizou, couvertm íká

kabelky na psaní, vlece táhlo a stojatým obojkm
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u košil, jimž po nmeku kdysi „Vatermorder" ikali, humor
lidu pezdl chomoutky; galoším Valaši íkají zcela pípadné

„podzuváky".

Jiná slova cizí teprv od nedávná psobením ei spisovné

se usazují. „Špeku" na p. na východní Morav do let asi šede-

sátých neznal nikdo, vbec íkalo se slaniny. Naped vyskytlo

se slovo to v poekadle „dostal ho na špek" místo domácího

„na lep", a nyní mastí se už nmeckým špekem vbec. Petroleum,

dokud bylo pouze lékem, slulo „kamenný olej", jakmile se stalo

svítivem, promnilo se v „petrolín".

Slovo kolo maz, pozbyvši asem svého významu obecného,

znamenalo jen ten maz, který se pálí z koen borových. Když

pak se vyskytl v prodeji „Wagenschmier" z tuk, podržel nm.
jméno „smír".

Beze zmny pijímá cizí slova teprve novjší e spisovná,

šetíc úzkostliv i cizího pravopisu. e lidová nakládá s nimi,

dle svého pohodlí, všelijak je pozmujíc. V nkterých slovech

cizích jedna ás peložena, druhá ponechána; i vznikají odtud

tak eené „voces hibridae", na p. : píšpon (Vorspann, záp.

Mor.), vuchde (Wochentag): šaty na vuchdeíí := na všedo
(las.), špicpruty (Spitzruthen, vých. Mor.), kivajzl iKrummeisen,

na kivení drát do „kramplí"; Píbor).

Mnohým slovm cizím mní se tvar dle zákon jazyka

domácího: prokotoi (protokol', štrempel (Stempel), raubšík

—

róbšik (Raubschiitz), nudlplét (Brnnsko = Nudelbrett), milian-

štrudl (Daice = Milchrahmstrudel), ordeka (laš.) = Rohrdecke,

pak strop vbec: ordeka z desek, roráty (pj. t. z lat. impe-

rativu „rorate" *).

Tak pozmují se zvlášt jména vlastní, osobní i místní:

Likyštán (Lichtenstein), Anzigrél ( Einsiedler), Šindel (Schindler),

Šimša (Siebenschein), Orel (Ordelt), Grázl (Glaser), Lotr (Rotter)j

Vajbúr (Weinwurm), Frlant (Friedland), Ukvaldy (Hochwald),

Ptfold a Petold (Peterswald), Nebštich (Neustift), Kotbach

(Kothbach, jméno dvou potokv u Brušperka). Osad Aloisov

u Prostjova lid íká Halózi (haluzí): do Halózi, v Halózó atd.

Osad Hamilton na Vyškovsku íkají Hamldóne.

*) Novjším vydavatelm kancionálu staroeské roráty se nepodobají,

píší: Modlitba pede mší sv. „rorate" nazvanou.

33



— 512 —

Nkterým cizím slovm dána koncovka domácí: legrací,

vagací, vizitací, proceství, sešla — seslica; naopak zase vytvo-

eno nkolik slov z kmen domácích nmeckou píponou uk:
pašutik — pasinek, sklizuk, budunk.

I názvy nových mr a váh a jiných vcí z doby nejnovjší

lid si všelijak pozmnil : Hektolitru íkají h e k t o r, metru

metrák, litr pemnn na Valaších v 1 u t r (dle lid — lud,

plit — plut atd.), kilo se u lidu sklouje; pl kila, dv kila,

pt kil. Transversalku lid si petvoil ve vrz alku, lokálku

v 1 o k a j k u.

Leckteré slovo cizí piklbnuje se tak zvanou prostonárodní

etymologií k nkterému domácímu slovu, zvukem jemu podobnému,

a nabývá takto bu docela, bu ásten podoby domácí: koto-

mastryka (gumi elasticum). Tak spojuje se též exekucí, exekutor

se známým už slovem sekutný, sekyrovat a nazývá se: sekucí,

s e k u t o r. Vojenský „rasttag" zní po našemu roztok, i spo-

juje se se slovem tím pojem odpoinku, pi kterém vojákm
dovoleno se roztei, rozbhnouti kam libo. Tak stala se též

z reservy r o z e r v a. Polské „herbat" (thé), kterouž miškái

na Valachy z Polska pinesli, íkají na Vsetín hrbatá. Této

prostonárodní etymologii podrobují se také leckterá slova jazyka

spisovného, lidu neznámá, neb i slova domácí, asem z obhu
vyšlá. Tatai prý byli národ kuo vní (koovný): „k u o v a 1 i

lesy, a jak jich spálili, šli dál". eský ves stal se bezí ním
(beza), plhák na Valaších promnn v ptuhák (pluhy = slota,

pluhavý = špatný). Hranostoji na Podluží íkají ranostaj
(ranostajka — dlná ženská ». Hada, znamenajíc pvodn trám,

žer vbec, ustrnulo pozdji na význame bidla v kurníku, na

nmž slepice sedávají. V tom význame užívají slova toho posud

Slováci a Valaši (slépky sedíja na hrad, idú na hradu), kdežto

jinde se íká: Slepice dó na ady, sedijó adem. Továrn na

Perovsku íkají t ó f a r a, jako by se v každé vyrábl tufar.

Nejvíce cizích slov z moravských kmen pevzali Laši,

dosvdujíce i tím svou píbuznost s Poláky: garbi, šlosa,

brejcha, gartnar, hebama, gryz a j. Znanjší poet nmeckých

slov než jinde jest na Zábežsku: štible - štíhlete (pístnek^,

šót slám (otep), frasna (huba), rabajzle (Raupeneisen, na obírání

housenek), tukr (Taucher, potápka), vorbak (chlebovník, kolá
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z chlebového tsta), vorsov (wurfschaufel), nachtóp. I krávy, jimž

lid moravský tolik krásných jmen vytvoil, jmenují tam namnoze

jmény nmeckými: brajna (hndá), štryma (strakatá), vajskop

(blohlavá).

K leckterému slovu cizímu víže se i kousek djin. Tak
íkají v Budi chalup, v níž kdysi Francouzi mli vojenské

vzeni (prison) posud „prezóna".

Nejvíce cizích slov pevzato z nminy, nkolik z latiny

a od Slovákv a Valachv ti tyi také z maarštiny.

Seznamem následujícím cizí. slova v ei lidu moravského

užívaná nejsou nikterak vyerpána; zaznamenávám tu hlavn
taková, jež po stránce hláskoslovné, významové, nebo jinak jsou

zajímavá. Dost se jich také najde v obojím slovníku.

Agnústko = cankrle (N. Híše), Agnus Dei, nosí se na krku-

agzamena = hexament, examenty, examen: brat na

agzamena

;

akorát, práv. Akorát nic nedostaneš. „Dej mi kousek!"

„Akorát" = nedám; - akorátní = piinktlich;

a t d a m á š (mad.\ litka, litkup

;

antrapirova (val.), trápiti

;

arbokát (val), advokát;

arcisky, narcisky (Ivanice);

argyna, georgina (laš).

;

armaryj f., do armaryje, armara (Jicko\

Bachrmboity (val), Backenbart

;

bao vat eho (z mad.), želeti;

baž dal (laš.), baldachýn;

blajbaz (laš.) = plevajs (slov.); Bleiweiss;

blort, blot (laš.), Sparherd, plotna;

bolko (laš.), mí, Ballen;

bran tál -val), Brettnagel, slov. peák;

braštan (laš.), železný kl na dlání dr, do nichž se

koly zasazují (Brechstange);

brustlák (Jicko), brunclek (val), vesta (Brustlleck)

;

buny (Jicko), fazole

;

burkovaná silnica, dláždná (Slezsko);

burmistr, pudmistr, pulmistr, Búrgermeister;

33*
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Cajcb, marka na pivo, nebo dal-li kdo co do barvy a p.

;

cajk, tkanina-, cajkovice, kalhot}' cajkové;

caj prky (Hranice") = salcpurky, hrušky solnohradské,

jinde „cibuliny" zvané;

cefna (Tišnov), konev,

cvra, konopná ni (Podluží).

Dehorgya (záp. Mor.^, georgyna;

doležanc, pošta (St. Hrozenkov);

dokument: Ona to peetí, zeje to dokument pravda

(vrná pravda).

Erdek baba (z mad.) ertova.

Familija 1. rodina domácí, 2. vzdorovitost : Myslím, že

z teba tú famiriju vyženu (Rožnov);

fan, pídavné nesklonné a píslovce: To je faii lovk
(hodný, spoádaný), ty máš fan obilí, to je fa, fa ti to svdí
(pkné)

;

fajní, fajnový, jemný, tenký;

faácký, výborný: faácký chlapík, faácké pivo;

faska, podlouhlá beice na sýr, sl a p., vrchem otevená;

fedrovat sa, pefedrova sa staím, peživiti se ledaím

(Eožnov): sich durchfretten

;

feksirova koho, vaditi se s kým, týrati (Rožnov);

feláb (verlaub, urlaub), vojenská dovolená;

feTbáb (val.), Feldwebel;

ferfechta, perspektiv (Frýdek);

frtoch, frtušek, zástra nedlní;

fifejda (jižní Opavsko), dráhy, Viehweide;

fimfas, veliká opálka, Fúllfass (Jimramov);

flaša, láhev;

fTa úze dla, vzdorovati (Rožnov);

folvalter, Verwalter (laš.);

forota, zásoba píce v panském dvoe; pak hojnost vbec:

Máme toho forotu. Valí do foroty (jí za tyi);

forotit se, zaforotit se, zásobiti se;

fo rotný: Jak je kdo forotný (zámožný), veselka trvá ti

dni (val.);

fo r o v a t koho ven (íbrasj, hnáti, vypraviti (val.)

;

frejd, frýd, samorostlý plot (Klobouky br.);
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front: Tady je oech front = hojn (Kromižsko;
jinde íkají „hundrt");

fryšký, hbitý, frysko, honem (slov. val.);

fundament: Ten má dobrý fundament =:: rozum (Zlín);

futyrovat si koho, vážiti si: Nic si mne nefutyruje

(vých. Mor.).

Gách, náhlý (N. Híše);

gaj: ezníci chodí do gaje = Gau (?) Zábežsko;

galán, galánka (val,\ milý, milá; chodí na galandu, za

galánkú (val.); Slováci íkají: frajer — frajerka n. frajír —
frajírka

;

gáz, petroleum;

gebek mn. gebky, zavazadla, Gepiick (Frenštát);

gónek, ulika (Jevíko);

g-zynec, ímsa (val).

Háklivý, povážlivý, záhadný, neuhodlivý;

hála, klna u kováe, Halle (Podluží);

hampuika, koflík kostelní, ampula (las.);

harmuryga (val.), harmonyka;

hemovat, zdržovati vz, aby s kopce píliš prudko nejel;

hamovat, mírniti koho, chlácholiti, zdržovati od neho zlého

;

hendrovat, niiti t Jevíko);

herský (slov. val.-, hrské (han.), dosti veliký: To je herský

chlapík, dái mu herský kúsek. eské hezký je „hodný";

hertál, vno, Erbtheil (Br);

honora, okázalos: DJá to z honory (Zlín);

hota, polní hlída (vých. Mor.).

Jag ar, myslivec; jagára, myslivna (Podluží).

K a 1 f a s, Kalkfass

;

k a r a k t é r, pezdívka: Ty karaktere! (las)

;

k a r b o a, skí na hašení vápna (val.)

;

kerchov (slov. val.), krchov, hbitov;

klenkova se (han.), sich kránken

;

k n u t e r (slov. val ), kolek, jímž se povísla na snope

v uzel stahují; han. róbT, dol. vrúbl. ; las. knebeT. Divno zajisté,

že na oznaenou nástroje rolnického tak potebného a tak pro-

stikého cizího slova se užívá!

kometa, komedie (slov.);
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k r 111 hole c. krompoFec, i^rmorec, devo, na nmž se vší
zabité prase i Krummholz)

;

k r m i j á i, kriminál (Rožnov)

;

k š o s t, šos u lajbíka ženského (Rožnov);

krom pá, Krompfen; na výcli. Mor. kylho;

k ue mel (val.), košenil;

k u 1 i p á n, Kegelbahn (han.)

;

kurapáška, spolenos (Podluží)

;

k u n d r b u c í, kontribucí (Jicko)

;

kurancovat, týrati (Zlín);

kvaít, násilí; kvaltem, na kvalt:

kvaltovat koho, nutiti násilím

;

k v e r b, kupecký krám, klenutá komora.

L á c a 1 e, lácary, oprat, Leitseil

;

lada, skíj (Jicko);

lajsna, tyka (Rožnov);

lanciparija (laš.), Landparthie;

lašovat po poli, po zahradách, shledávati, kde by se co

hodilo vzíti (val.);

laterna, . lucerna;

leberí, rebelie (Jicko):

leniá, lineál (Brušperk);

]erfán, modín, Lerchenbaum (Daice);

loká, louže, Lacke (Daice).

Matei a, stavivo: Staví na tvrdú materiu;

mr it, zmerit, mrkovat, pozorovati (vých. M.);

milištrant, ministrant (Podluží):

mizernt, hubenti;

mizerný, hubený: Je mizerný, špatn vypadá, na p. po

nemoci;

mordovat, vražditi, trápiti: Už sas a dos namordovál ^=

natrápil, naobtžoval. Už su všecek zmordovaný = unavený

(val.); mordovat sa s ím = namáhati se, usilovati o: Namor-
dovali zme sa s tým senem, Tež zme ho dostali dómu (val);

mordovisko 1. námaha: Co to dalo gdysi mordo viska,

tolkých zdí nastávat, a víP to všecko búú (val.), 2. špatné

pole, jež vyžaduje mnoho práce a užitku nenese (Zlín);

mores (sg. mase.): Nauím ta moresu;
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moresu ý, zdvoilý ; neraoresný, nezpsobný

;

mor i so vat, kázati (val.);

raur, ze, múry zdné stavem (las.);

murova, stavti (laš.);

mušec ;Zábežsko), mošus (kvtina).

Nega (Neige) piva i zbytek stižného zboží (Opavsko);

nerky, ledviny. Nieren (laš.).

Obrajt, finanní strážník, Bereiter (vých. M.);

obšilir (han.), oštrlejz (slov. val.), vostrliz (Br.), oštr-

lejzovat, znamená pabrky ovocné, jež dovoleno jest posbrovati

chudým, zvlášt dtem, i na cizím (z nm. Obstlese). Na Stráž-

niku mají pro to pkné slovo domácí: obérky, obrkovat:

ok olary, brýle (laš.);

okorace (laš.), jinde orace, okolky: Nedla] oraci;

opera, pezdívka: Ty opero, operovitá! =• troubo (laš.)

orkaf (Warkauf), stižné zboží;

o rmanka (hora manca), opakovai hodina nedlní ; orman-

ká, žák chodící na opakovai hodinu (han.).

Pagrament, pergamen (val.);

pajt: Šel na pajt = nco ukrást (Jevíko);

pakovat se, kliditi se: Pakuješ! (Tu se vypouští ná-

mstka zvratná jako ve rení: „Sthuješ!", „Hybaj!",

paleta, billet. Paletu dostane, kdo zaplatil mýto

;

p a n i c h a r t, parchant

;

pást po kom jest asi nm. aufpassen;

pele (Jickoi jinde plech, spodní obruba na sukni,

Beleg.;

p e t r o 1 í n, petroleum

;

p i c m o c h r, Biichsenmacher;

peníze (záp. Mor.), pense; laš. penzija;

p i r a m e t r, barometr;

p r a c n ý, prostranný
;

propTacnit, prostrannjším uiniti,

na p. stodolu Zlín);

p I a g a : Poad jakási plaga chodí po lidech (laš.), Plage

;

plichtaška, Brieftasche (laš.)

;

plosa, vtší lyska: K má plosu, je plosatý (Jicko).

Kráva má babulu, je babulatá

;

p I o t v a n, Bratpfanne (slov.)

;
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p o r c u r i á n, porculán (Perov)

;

poángre, tahouny u bot (las.), jinde : natahae

;

p r a v ú r a : Nedlaj takovéj pravúry ! = nebud! tak

zlý (Zlín);

p r a, pryna v žalái

;

pr incká, princezna (val. slov.);

pucovat, holiti tvá

;

putr, putra, máslo stluené; más 1 o roztopené: chléb

s putrem, šišky s máslem.

ráf, las. ráfa, železná obru na kole;

r afik a, trafika (Podluží)

;

rachla na šaty, Kleiderrechen (Jicko);

rachovac, poítati (las.);

r a c h u n é k, poet (las.)

;

rátat, poítati (Zlín);

redigovat: Kde ten stl rediguješ? = stavíš. Redigoval

ho na hru ivedl, klidil) val.;

ropóše, housenky na zelí (Zábežsko) Raupen.

Seku, succursus, pomoc;

senosplet, senespletr, Senesblátter

;

sub styk, substitut (laš.);

subtyíný, útlý (Zlín);

šafvostr, Scheidewasser

;

sanovat, šetiti, schonen;

ša širo vat sa, bráti se kam (val.);

šatola (Br.), statua.

šenkfas (laš.), jinde: šentyš, Schenktisch;

škláv, lovk nespravedliv týraný: Je tam za škTáva

(vých. Mor.);

šmaný, chutný (val.), šmakovat;

šnycar, stolaský nž (val);

šporhél, šporhélt, sporova, Sparherd;

špúra, stopa, pam (val.);

štarti n. štalti, zdobiti (val);

štelovat se n. štolova se, chystati se: Co sa na obrajti

naštoTovari (val);

study rova se s kým, vaditi se: Ja sem se s mu robu

(ženou) zeštudyroval (laš.);
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švancar, švýar v panském dvoe (laš.);

švonec, cancor: Má suknu sám švonec. Co z tch švonc
udéiám? Schwanz (Zlín).

Trachta, hostina;

treíný, divný, podivín (Zlín);

tribula, kaditelnice (las.);

tring-elt se íká vbec, ale ve mlýn je propitné. Je-li

totiž malá voda, mlyná krom mýta ješt poplatku žádá z mice,
a tomu se íká „propitné".

Vinšovat, sloveso díve vbec rozšíené uhnulo novjší

dobou domácímu páti a udržuje se jenom ve starých formulích

:

„Vinšuju Vám šasné a veselé svátky".

virgas (vl. acc. pl. virga- ae) gen. virgasu, bití (val.).

Zigar, hodiny, Zeiger (laš.).

Ukázka „švihá iny" n. „ei švihá ské"
(miškáské).

V okolí Uh. Brodu a Val. Klobouk jest velmi mnoho

mišká (nunváj, kteí se z jara rozcházejí po všem mocná-
ství rakouskouherském, po Nmecku, Eusku a j., na zimu pak

vracejí se s výdlkem dom. Dlouhým pobytem ve svt nauí
se dokonale jazyku zem jimi pravidelné navštvované. Když
se sejdou na zimu dom, v hospod zasedávají za jeden stl

„Nmci", za druhý „Maai", „Rusi", „Poláci", „Litvíni" a roz-

mlouvají spolu tmito jazyky.

Ve svt naši miškái, neboli, jak sami sebe nazývají

„svtoví fudé", n. „švihai" mluví moravinou prošpikovanou

zvláštními slovy a nazývají tuto svou e „eí švihaskou" n.

„šviháinou".

Zvláštní šviháinou svtový lovk „aganí" n. „kyjáí"

mluví proto, aby ani „Našinec" (Slovan) „nepažíí" (nerozuml),

kdy toho neteba; pažil-li by, nebylo by vždycky „buk" (dobe).

Odcházejíce do svta, oblekou se v hunku (košili), se-

gyu (hlavu) pokryjou lapákem n. hucáném (kloboukem),

okresky (nohy) vsunou do vidliek (nohavic* a obujou

v obuvaky (boty), jež jim z pevné kže ušil ohava n. mrkol
n. koza (švec); pes rameno si povsí bojkovicu (kabeli).
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Národové, ku kterým na výdlek docházejí, jsou: Na-
šinec (Slovan), Zlatník n. Hlavá (Nmec), Paplák
(Maar). Švihat (miškovat) jim dává nkterý hecer — he-

cerka (pán, paní), janek iknz), brbta n. krpi ca (uitel),

popelka (mlyná), sochor (sedlák) — katolík n. paták
(evandlík).

Zvíata, která „švihají", jsou: kviák (kanec), ušaiia
n. d i s a (svin ', nohál n. nohatý (hebec), rožek (býk),

vTná (beran). Velice by je dopálil, kdo by jim dal švihat

pazúra (psa) nebo raTsoá (kocoura).

Když pijde šviha do brodu n. do v á rosa (msta),

zajde do šalandy (hospody), sedne za lipovec (stl), a ša.

landá (hospodský), v menších mstech obyejn k o trha
(ezník) nebo kotel, harma (žid) pinese mu: brodský*)
n. zázvor (chléb) a k o trhu (maso). Šviha si krájí švihú-
n e m (nožem) a tne, z v i h á, m r v í (jí) a z h u a n k y (skle-

nice) drýá (popíjí) kopané n. ko pánku (víno), žinicu
(pivo) neb i švachu, fru (koalku). Po jídle zapálí si cumel
(doutník). K snídaní v mst mívá zelnicu (kávu).

Salandaovi solí (platí) šupkama (penzi), které práv
v té zemi vydlal, jako jsou: hák (krejcar), sýkora (deset-

ník), remoš (zlatý), tvrdý (tolar), ech (groš pruský),

m o r á k (marka),

V devní (ddin) hrne (jde) do h á z b y chalupy)

k sochoroví (sedlákovi). Mají-li tam njakou rohanu (krávu),

kterou hudec (pastý) nebo jankys (pacholek) nebo ho Ta

(dveka) nebo nkterý dar mek (dít) sochorv napásli a doma

zeleným (senem) nakrmili, krbana (hospody) ili griía

(žena sochorová prodá nebo dá mu bleny (mléka), májového
(másla

, j u r u (tvaržek) nebo Juíka (sušenou homolku), nebo

mu uvaí I e h u k ú (slepici) nebo kladivo (vejce). Není-li

toho v házb, trkne (dá) mu aspo hrí (zemák) a losko-

V i c e**) (zelí). Po jídle šviha nacpe si do muchané n. do

kluky (dýmky) paproša (tabáku) a muchá (kouí).

Veer hrnenasalaš (jde na nocleh) n. tíská hebík
(ptá noclehu). Ustelou mu na zemi kivou n. búchán (slámu)

*) Protože se v Brod kupuje.

**) Loskovica, ponvadž se sází doma na poli „losky" eeném.
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nebo hebí kuje (noclehuje), dry chrne (spí) na buchl o ví-

cích (na pecí) na njaké géganicí (pein), nadité peím
z gégavé (husí). Nkdy si z takového salaš a odnese n-
kterou kozu n. kouhu (veš),

V nedlí náš „svtový lovk" chodí do cín tóra (do

kostela).

Lidé, s nimiž se „šviha" nerad stýká, jsou: katanák n-

hrabovec (voják), oštarák n. lepuškan. strnad (etník)^

haúr (strážník), kteí ho lekají svou vaaškú n. mrkev-
níkem (bodákem). Nemá-lí šviha dobrého svdomí, dává do

vysokých n. tlue do podkovic (utíká), aby ho oštarák

n e h a b I (nesebral) a neodvedl do kukan (vzení), nebo

mu nenazolíl (nenabil).
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